




الكاملة الشعرية األعامل

طوقان إبراهيم

تأليف
طوقان إبراهيم



الكاملة الشعرية األعمال
طوقان إبراهيم

٢٠١٢/٢١٢٣٦ إيداع رقم
٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ١٩١ ٣ تدمك:

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة
والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة للنارش محفوظة الحقوق جميع

٢٦ / ٨ / ٢٠١٢ بتاريخ ٨٨٦٢ برقم املشهرة

وأفكاره املؤلف آراء عن مسئولة غري والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة إن
مؤلفه آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما

القاهرة ،١١٤٧١ نرص مدينة السفارات، حي الفتح، عمارات ٥٤
العربية مرص جمهورية

+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣ فاكس: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢ تليفون:
hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد

http://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

ماهر. هاني الغالف: تصميم

هنداوي ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم بصورة الخاصة الحقوق جميع
للملكية خاضعة العمل بهذا الصلة ذات األخرى الحقوق جميع والثقافة. للتعليم

العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2013 Hindawi
Foundation for Education and Culture.
All other rights related to this work are in the public domain.



املحتويات

11 إبراهيم ديوان
13 الرحمة مالئكة
15 الشام أهل حمية ذكرى
19 بسجع عاريضنوحي
21 موطني يا
23 البالد َرساَة يا
25 مطبقتان عيناي
27 وعتاب شوق
29 دمشق ذكرى
33 شباكي عند
35 املكتبة يف
37 عليك سالم
39 الريحاني تحية
41 نزيهة
43 نابلس كارثة
47 الخلود رس
51 الجمال َمِعني
53 أشجاني الحمى نحو حملتني
57 حسناء منديل
59 الشام حريق



الكاملة الشعرية األعمال

61 وأمل تفاؤل
65 عمر يا عيناك كيف
67 حطِّني
71 حرية
73 الذاهل الحبيب
75 العيش لذة
77 رسالة وحي
79 قديس دير يف
81 املنديل ذات إىل
83 … م إىل
85 والشاعر الزهرتان
87 وداًعا
89 يل اغفري
91 البالد بائعي إىل
93 الهوى يف خطرة
95 اليهود شاعر رئوبني عىل رد
99 كنَّا كفر رمان
101 الكئيب البلد
105 الدهر َعنَُت
107 الرساالت؟ أين
109 بحاله الشقّي خلِّ
111 العبّويش نافع رثاء
113 !… فرحتي
117 ذكرى
119 التفاتة
121 موىس النبي موسم
123 الثالثاء يوم
125 تكلميني أّال حلفت

6



املحتويات

127 الفدائي
129 وردة مناجات
131 الحمراء الثالثاء
137 كوراني ليىل
139 جبَّار هواِك
141 الذبيح الحبيش
143 غمدان صاحب
145 مرص تحية
147 الزرقاء العصابة ذات إىل
149 األمل طيف
151 بهاء
153 األول الغرام
155 ارشبي
157 الهوى أعجب
159 إشبيلية غادة
161 الناس… وبني بيني
163 الضيم من تشرتيكم األرض اشرتوا
165 با الصِّ طري
167 باملنى كالنا عاش
169 الخفيف الدُم
171 حسني الرشيف
173 املعلم الشاعر
175 طوقان قدري مداعبة
177 العافية نعمة
179 زهراء عِشيَّة ذكرى
181 الهادي عبد آل
183 ان رمَّ هدية
185 ة املكربَّ ُصوَرتها

7



الكاملة الشعرية األعمال

187 البالد رجال يا
189 عام بعد
191 امللوك نرس
195 تتدفق وهجرة يغيض ِورٌد
197 العيارا ذاك أطلقي
201 الشهيد
203 األحرار إىل
205 الشهداء مهد فلسطني
207 بُلبُل مرصع
211 قوم! يا
213 (السار) جماعة أو الوطني اإليمان
215 املظفر الشيخ
217 السمارسة!
219 األقوياء أيها
221 الطِّني! زيادة
223 ثقيل إىل
225 الهاشمي البيت تعزية
227 غايتي
229 مناهج!
231 أنتم!
233 الّربيع؟ ملن
235 حرستا يا
237 ١٠٠٠
239 !… ِنعَمة
241 الحكومة أيتها
243 الكرمي سعيد الشيخ رثاء
245 القدس
247 االستقالل رشيعة

8



املحتويات

249 … الروسيَّة املمرضة إىل
251 الكاظمي املحسن عبد املكارم أبي رثاء
253 اإلسالم ناشدتِك
255 وار السِّ ذات إىل
257 الخلود مرابع
263 منصور أديب رثاء
265 !… عنوان بال

267 مؤرخة غري ومقطعات قصائد
269 القرآن من اقتباسات
271 مرص شعراء إىل عتاب
273 والذكريات لك ما

277 أناشيد
279 الخطابي الكريم عبد الريف بطل نشيد
281 وداع
283 الرباق نشيد
285 يل أنت وطني
287 املغرب ِفتْيَة
289 فلسطني نشيد
293 موطني
295 العمل
297 غازي رثاء نشيد
299 الحجاز أشواق

9





إبراهيم ديوان





الرمحة مالئكة

س��ج��َع��ه��نّ��ْه أُردُِّد أنِّ��ي ح��س��بُ��ه��نَّ��ْه ال��ح��م��ائ��ِم ِب��ي��ُض
ُه��نَّ��ْه ال��خ��ل��ِق ب��دءِ م��ن��ذُ ع��ِة وال��َودا ال��س��الَم��ِة رم��ُز
أنَّ��ْه ل��ه��نَّ ال��ق��ط��وِف ِن��يَ��ِة دا ف��وق روٍض ك��لِّ ف��ي
ب��روض��ه��نَّ��ْه ال��ن��س��ي��ُم َخ��َط��َر م��ا واألغ��ص��اَن وي��م��ْل��َن
غ��دي��ره��نَّ��ْه ن��ح��و ه��ب��بْ��َن ـ��ُر ال��َه��ج��ي��ـ ص��اله��نَّ ف��إذا
ِب��ه��نَّ��ْه ت��دري ال ال��وح��ِي، ـ��َل ِم��ثْ��ـ ال��َح��ْوم ب��ع��د ي��ه��ب��ط��َن
أس��رابُ��ه��نَّ��ْه ت��رتَّ��ب��ْت ـ��ِر، ال��َغ��دي��ـ ع��ل��ى وق��ع��َن ف��إذا
ب��وق��وف��ه��نَّ��ْه تَ��ع��رَّج��ا ـ��ِن، ��تَ��يْ��ـ ال��ّض��فَّ ط��وَل ��يْ��ِن َص��فَّ
ُش��رب��ه��نَّ��ْه س��اع��َة ال��م��اء ف��ي رس��َم��ه��ا تُ��َق��بِّ��ُل ك��لٌّ
ص��دوَره��نَّ��ْه ب��غ��م��ِس��ه��نَّ ُج��س��وِم��ِه��نَّ َح��رَّ يُ��ط��ف��ئْ��َن
ل��رؤوس��ه��نَّ��ْه َآلل��ئً��ا ـ��َن ان��ت��ف��ْض��ـ إذا ال��رَّش��اُش ي��ق��ع
ُم��ه��وِده��نَّ��ْه ال��غ��ْص��وِن إل��ى ِد االب��ت��را ب��ع��د وي��ط��ْرَن
ُس��روُره��نّ��ْه ك��ان ك��ي��ف ـ��ِف��ُق تُ��َص��ْف��ـ أج��ن��ح��ٌة تُ��ن��ب��ي��َك
ب��ري��ِش��ه��نَّ��ْه ج��ث��م��َن، إذا ، َع��بْ��ثُ��ُه��نَّ ع��ي��نَ��َك ويُ��ِق��رُّ
ل��ي��لُ��ه��نَّ��ْه يُ��ق��ب��ُل ح��ي��ن ٍس رؤو ب��ال وت��خ��ال��ه��نَّ
ُج��ف��ون��ه��نَّ��ْه م��لءَ ون��م��َن ِح ال��َج��ن��ا ت��ح��ت أخ��َف��يْ��نَ��ه��ا
ف��دي��تُ��ه��نَّ��ْه! ال��ه��دي��َل، ـ��ُه��نَّ َع��نْ��ـ وروي��ُت ِه��ْج��نَ��ن��ي ك��م
ل��ه��نَّ��ْه أش��ب��اًه��ا َغ��دوَن ـ��ِض، ال��م��ري��ـ إل��ى ال��م��ح��س��ن��اُت
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إي��ن��اُس��ه��نَّ��ْه دواؤه��ا ِت، ك��ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ا ال��رَّوُض
نَ��َظ��راِت��ه��نَّ��ه م��ن ب��أج��لَّ وِط��بُّ��ه��ا ال��ك��ه��رب��اءُ م��ا
ول��ط��ُف��ه��نَّ��ه وع��ط��ف��ه��نَّ ع��ن��اؤه��نَّ ال��ع��ل��ي��َل يُ��ش��ف��ي
نُ��ط��ِق��ه��نَّ��ه ع��ذوب��ة م��ن ـ��ٌو ُح��ْل��ـ ب��ِف��ي��َك ال��دواءِ ُم��رُّ
وب��ي��ن��ه��نَّ��ه ال��َح��م��اِم ب��ي��ن ف��ارٌق ف��ع��ن��دي م��ه��ًال،
ش��دوه��نَّ��ه ع��ن ال��دُّج��ى ف��ي ئ��ُم ال��َح��م��ا ان��ق��ط��ع ف��ل��ربّ��م��ا
ال��دََّج��نَّ��ه وف��ي ال��ن��ه��ار ف��ف��ي ِت، ال��ُم��ْح��س��ن��ا ج��م��ي��ُل ��ا أمَّ

١٩٢٤
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الشام أهل ذكرىمحية

ت��ت��وال��ى أم��واُج��ه ب��ع��ٍض إثْ��َر ي��ت��ع��ال��ى ُم��زب��ًدا ال��ب��ح��ُر ذا ه��و
خ��ذال��ى ل��ل��خ��ض��ّم ت��رت��دُّ ث��م وع��ن��ًف��ا ك��ب��ري��اءً ال��ص��خ��َر ت��ل��ط��م
زل��زاال ت��خ��ال��ه ورج��ٍف ـ��ِد، ال��رَّْع��ـ زج��ل ك��أن��ه ب��ض��ج��ي��ٍج
وال��ن��ض��اال َك��رَّه��ا ال��ص��ب��ُح َل��ّط��َف ل��ك��ْن ال��ده��َر ج��ه��اده��ا ع��ن ون��ْت م��ا
ت��ع��ال��ى ال��ن��ه��اُر إذا ي��وٍم ك��لَّ ب��ع��زٍم ال��ج��ه��اَد ت��س��ت��أن��ف َوْه��ي

∗∗∗
اس��ت��ق��الال م��ن��َح��ه��ا ال��ل��ُه ق��دَّر أرٍض ب��ق��ع��ُة ال��ِخ��ض��مِّ ذاك ع��ن��د
م��ج��اال ت��ن��وء وم��ا وج��ن��وبً��ا، ش��م��اًال ��وريّ��ت��ي��ِن ال��سُّ ح��دُّ ه��ي
وض��الال تَ��ف��نّ��نً��ا ه��ذا ق��ي��ل ول��ك��ْن س��وريّ��ت��ي��ن ت��ل��ق��ى ل��س��َت
ف��اال ال��ش��ي��اط��ي��ُن ت��ل��ك خ��اب��ت ِح��ِد، ال��وا ال��ج��س��د ف��ي ال��ت��ف��ري��َق ي��ب��ت��غ��ون
ال��ع��ق��اال ال��ط��ل��ي��ِق م��ن وش��ّدوا ـ��َد، ال��َع��بْ��ـ أع��ت��ق��وا م��ن وذْك��َر ع��ن��ي َخ��لِّ
وال��ج��ب��اال س��ه��َل��ه��ا ال��ل��ُه ح��رس أرٍض ب��ق��ع��ُة ال��خ��ض��مِّ ذاك ع��ن��د
وِص��الال ص��وادًح��ا آوْت َوْه��ي آدم��يٍّ��ا ِف��ن��ائ��ه��ا ف��ي ت��رى ال
ي��ت��الال ب��دره��ا دون ب��دُرن��ا ت��ت��ج��ّل��ى ش��م��ِس��ه��ا دون ش��م��ُس��ن��ا
اآلم��اال وي��ب��ع��ُث ق��ي��وًدا، ـ��ِب ال��َق��ْل��ـ ع��ن ي��ف��كُّ ال��دج��ى وس��ك��وُن
ِت��الال ال��زه��ور م��ن يُ��ح��ي��ي ِك��ِن، ال��دا ��َح��ر ال��سَّ ف��ي ال��ن��س��ي��ُم وي��ه��ّب
ج��م��اال وف��اض��ت رون��ًق��ا، زه��ْت ٌن، ِت��ي��ج��ا ال��ط��لِّ آلل��ئ م��ن زان��ه��ا
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خ��ل��خ��اال س��اَق��ه ال��َط��لُّ ي��ل��ب��س غ��اٍد األرَض ت��ل��ك��ُم اج��ت��از ف��إذا
وِش��م��اال وي��ْم��ن��ًة وثِ��ق��اًال ِخ��ف��اًف��ا ن��اف��راٍت ال��ط��ي��َر وت��رى
اس��ت��ح��اال ق��ارب��تْ��ه ال��ش��م��ُس ك��ّل��م��ا ف��ل��ونً��ا ل��ونً��ا ال��ص��ب��اُح وي��ل��وح
ش��اال ل��وٍن ك��لِّ م��ن يُ��ْك��َس��ى َوْه��و م��س��ت��ك��ي��ٌن خ��اش��ٌع ال��ب��ح��ُر وك��ذا
ال��خ��ي��اال ل��ن��اظ��ِري��ه��ا وت��وح��ي ال��ِح��سَّ ت��م��ل��ك م��ظ��اه��ٍر م��ن ل��ه��ا ي��ا
إج��الال ع��ن��ده��ا ال��طَّ��ْرَف واخ��ف��ِض روي��ًدا ، ال��م��ج��دُّ ال��س��ائ��ُر أي��ه��ا
م��ن��اال ع��ّزْت وال��ي��وَم ق��دي��ًم��ا، ِم��نَّ��ا ُس��ِل��ب��ْت (ح��ريّ��ٍة) م��أوى ت��ل��ك
أج��ي��اال ش��ق��ِت��ن��ا ال��ك��وِن ـ��ُش��ودَة أُنْ��ـ وي��ا ال��ش��ع��وِب ف��ت��نَ��َة ي��ا إي��ِه
ج��الال ال��ق��ل��وَب يُ��ف��ِع��ُم نُ��وُره وس��ي��ٌم م��الئ��ك��يٌّ وج��ٌه ل��ِك
األغ��الال ي��ص��ه��ُر ال��ج��ْوَر ي��ص��دُع ع��ت��يٌّ ج��ه��نّ��م��يٌّ وم��زاٌج
رج��اال؟ أب��دت ك��م أََوتُ��ح��ص��ي��ن وف��يٌّ َف��داِك ك��م ال��ل��ُه ص��ان��ِك
أع��م��اال ب��ع��ده��م خ��ّل��دِت ي��وَم يَ��ب��ي��دوا ل��م ال��َوف��ا أس��ت��غ��ف��ُر أن��ا

∗∗∗
ِم��ث��اال ع��ن��ِك ل��ل��ذائ��دي��ن ك��ان دف��ي��ٌن «م��ي��س��ل��وٍن» تُ��ْرب ف��ي ل��ِك
اك��ت��ه��اال ي��م��وُت ال ال��ح��رُّ وك��ذا ش��ه��ي��ًدا ال��ش��ب��اِب م��ي��ع��ِة ف��ي م��ات
ت��ع��ال��ى» م��ن َف��ْل��يَ��ْع��لُ��َوْن ال��م��ع��ال��ي «ذي ِدم��اُه س��ال��ت األوط��اِن س��ب��ي��ل ف��ي
وج��اال ف��ص��ال ُم��رَه��ٌق وط��ٌن دع��اُه ي��وَم ع��ل��ي��ه ف��س��الٌم
األج��ب��اال وض��ّم��َخ م��ن��ه، َدُم ال��ْد أُري��ق ي��وَم ع��ل��ي��ه وس��الٌم
ال��ظ��الال وتَ��غ��ش��ى ال��رُّب��ى ت��زور ِم، ال��ّش��ا ع��ل��ى أط��ّل��ْت روُح��ه ه��ذه
اح��ت��الال أُه��ي��ن��وا م��ا ال��ن��ف��ِس ـ��ِح��يَ��ِة تَ��ْض��ـ ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ال��رج��اَل وت��ح��ّض
اح��ت��م��اال ال��ب��الَد تُ��وِس��ع وال��ِع��دى ت��ت��ل��ّظ��ى ق��ل��وبُ��ن��ا ك��ان��ت ي��وَم
وب��اال ع��ل��ي��ه إت��ي��انُ��ه ك��ان َوق��اٍح أت��اه��م ل��ّم��ا ب��رج��ي��ٍم
أش��ك��اال ح��ول��ه ال��م��وَت يُ��ب��ِص��ُر ف��ي��ه��ا ك��ان ل��ي��ل��ٍة غ��ي��َر ي��ب��ْت ل��م
إج��ف��اال ف��ي��س��ت��وي رع��بً��ا، ه��اُم األَْو تُ��ج��اذب��ه ب��ه وك��أن��ي
وق��اال ال��رح��اَل، ش��دَّ ت��ج��ّل��ى أَْن ف��ل��ّم��ا ال��ص��ب��اَح ي��رق��ُب َق��ِل��ٌق
أب��ط��اال وف��ت��ي��ًة نَ��ك��اًال، ِم ��ا ال��شَّ ف��ي أَْل��َف��يْ��ُت ال��ف��راَر ال��ِف��راَر
ح��اال َ أس��وأ ال��م��ص��ي��ُر ل��ك��ان َت؛ ب��بَ��يْ��ُرو ط��ال ال��م��ق��اَم أّن َوَل��َو
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الشام أهل حمية ذكرى

∗∗∗
ف��ع��اال وط��اب��ت ِه��ّم��ًة، َس��م��ْت ِم، ��ا ال��شَّ ب��ن��ي ال��ك��راِم ش��ي��م��ُة ه��ذه
ال��ِخ��الال ت��ل��ك ال��زم��اُن أب��اَد ال أُم��ويٌّ إب��اؤك��م ع��رب��يٌّ
ان��دم��اال ي��أب��ى ال��ق��ل��وِب ص��م��ي��م ف��ي م��نّ��ا ح��لَّ أص��اب��ك��م ج��رٍح ك��لُّ
وم��اال نَ��ْف��ًس��ا األوط��اِن س��ب��ي��ل ف��ي ب��ذل��ن��ا م��ا م��ج��َدن��ا ال��ل��ُه ي��ح��رس

١٩٢٥ مارس ٢٤
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بسجع عاريضنوحي

ص��رص��ُر ري��ٌح ب��األم��س خ��ط��رْت
األخ��ض��ُر ش��ب��اب��ي ُغ��ْص��ُن ف��ال��ت��وى
يُ��نْ��ثَ��ُر ع��ن��ه ال��زه��َر ورأي��ت
دم��ع��ي يُ��نْ��ثَ��ُر م��ث��ل��م��ا

∗∗∗
ب��دم��ي أح��رى أن��َت ش��ب��اب��ي ي��ا
ف��م��ي ش��ك��اي��ات أو ب��دم��ع��ي ال
لُ��وَّم��ي ف��ِص��ح��اب��ي ع��ن��ي خ��لِّ
س��م��ع��ي ب��ال��ل��وِم م��ألوا

∗∗∗
م��ن��ط��ق��ي وع��اف��وا نَ��ْوح��ي س��ئ��م��وا
ت��خ��ف��ِق ل��م أف��ئ��دٍة ذوو ه��م
م��ل��ت��ِق ب��ح��ت��ف��ي — ي��دروا إْن — أن��ا
روع��ي ي��ه��دأ وغ��ًدا

∗∗∗
ال��ح��زي��ْن ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��ل��ي��ِل وط��أُة
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أن��ي��ن ب��أن��ف��اس��ي م��ن��ه م��زج��ْت
ال��ع��ال��م��ي��ن ب��س��م��ع وق��ٌع ل��ه م��ا
َوْق��ِع أّي وب��س��م��ع��ي

∗∗∗
األن��اِم دون م��ن ورق��اءُ ي��ا أن��ِت
ال��ظ��الم ف��ي م��ن��ي ال��ن��وَح ت��س��م��ع��ي��ن
ال��س��الم رم��َز ي��ا نُ��ْح��ُت م��ا ف��إذا
ب��َس��ْج��ِع نَ��ْوح��ي ع��ارض��ي
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موطني يا

النابلسية. النجاح مدرسة يف الشهادات توزيع حفلة يف ألقيت

ل��ألَْع��يُ��ِن ال��ك��رى يَ��َه��ب ال��رُّب��ى ب��ي��ن ال��م��ت��ل��ّوِن ب��وش��اح��ه ال��َم��َس��ا خ��ط��ر
ال��م��ذع��ن ال��ُم��ح��بِّ ش��أَن أج��ف��انُ��ه ف��أط��رق��ْت ال��َح��ِي��يَّ ال��زه��َر وتَ��ل��ّم��َس
«األُْرُغ��ن» لُ��ح��وُن ل��ه��ا ال��وك��وِن ف��وق ف��رف��رف��ْت ال��م��ب��ي��ت إل��ى ال��ط��ي��وَر ودع��ا
ُم��ْدِم��ن تَ��رنُّ��ُح ب��ه��ا ال��غ��ص��وُن ف��إذا إثْ��رِه ف��ي ن��س��م��اتُ��ه وتَ��س��لَّ��َل��ْت
ب��األَْح��س��ن اك��ت��س��ى (وِع��ي��ب��اُل) َح��َس��ٌن ج��م��ي��ُع��ه��ا ال��رب��ي��ِع أي��اِم آم��اُل
ُم��ْزِم��ن َس��ق��ام إل��ى ت��ح��ول ك��ادت َص��ب��اب��ٌة ال��ض��ل��وِع ب��ي��ن ل��ه ج��ب��ٌل
م��وط��ن��ي ل��ي��ش��رَب ص��اف��ي��ه ف��س��ك��ب��ُت داف��ًق��ا ب��ق��ل��ب��ي ِش��ع��ًرا وت��ف��ّج��رْت

∗∗∗
م��ن��ع��ت��ن��ي ال��رق��اد وم��ن أش��ج��ي��تَ��ن��ي ص��ف��ات��ُه ال��ع��داُة ق��رع م��وط��نً��ا ي��ا
م��أم��ن ف��ي ِس��ّك��ي��ن��ه��م م��ن ك��ن��َت ق��د ف��ؤاَدُه ال��ع��داُة ط��ع��ن م��وط��نً��ا ي��ا
َه��يّ��ن س��ب��ي��ٍل ع��ل��ى ِح��م��اَك ن��زل��وا ب��ع��دم��ا ال��ت��ه��اف��ي وم��ا ع��ل��ي��َك َل��ْه��ف��ي
ُم��ب��طَّ��ن ب��ال��خ��داع ب��ث��وٍب ي��زه��و وك��لُّ��ه��م ال��وداَد يُ��ب��دون وأتَ��ْوَك
ال��م��ت��م��ّدن ش��راس��َة رأي��ُت ح��ت��ى ن��ع��م��ًة ال��ت��م��ّدن ف��ي أح��س��ب ك��ن��ُت ق��د
ال��ل��يّ��ن ال��ك��الِم م��ع ال��ح��دي��ُد وإذا ال��وغ��ى أك��ُر ِرْف��ق��ه ب��ج��ان��ب ف��إذا
ف��اْط��ع��ن ف��ؤادي ه��ذا م��وط��ن��ي ي��ا ب��ح��بّ��ه��م ِه��م��ُت ي��وَم ذن��ب��ي ال��ذن��ُب
م��وط��ن��ي ي��ا ب��ع��ده َ ف��ت��ب��رأ يُ��ج��دي ف��ل��ع��ّل��ُه دم��ي ف��ي ج��راَح��َك واغ��م��ْر
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∗∗∗
ي��ن��ث��ن��ي ال س��ح��ق��ه��م ع��ن وَع��دوُّه��م ونُ��وًَّم��ا ُم��ْق��َع��دي��ن ل��ق��وم��ي ع��ج��بً��ا
ول��ع��ّل��ن��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا يَ��ق��ْل ي��ن��ط��ْق وَم��ْن بُ��ْك��ٌم ك��لُّ��ه��م ل��ق��وم��ي ع��ج��بً��ا
ال��ب��يِّ��ن؟ ال��ط��ري��ق ع��ن ي��ص��دف��ون ِل��َم ِخ��ي��ف��ًة؟ ال��ح��ق��ي��ق��ة م��ن يُ��وج��س��ون ِل��َم
ب��ال��م��دف��ن ��ه��ا ع��قَّ م��ن ع��ل��ى ض��نّ��ْت ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ك��ري��م��ٌة ال��ب��الَد إن

∗∗∗
ال��م��ع��دن ص��اف��ي ك��ان تَ��ث��ّق��َف وإذا ب��ات��ٌر س��ي��ف ف��ق��ل��ُت: … ال��ش��ب��اُب ق��ال��وا:
يُ��ْف��تَ��ن ل��م ب��الده ب��غ��ي��ر ك��لٌّ غ��دا إذا ال��ب��الِد ل��ش��بّ��ان م��رح��ى
َديْ��َدن م��ن ال��ُع��ال إل��ى ال��س��م��وُّ إالَّ ل��ه��م ف��م��ا ال��ب��الِد ل��ش��بّ��ان م��رح��ى
��ن تَ��ي��مَّ ال��م��ج��ي��د ال��وط��ُن أي��ه��ا ي��ا ب��م��ج��ده��م ي��ط��ال��ب��ون ال��ش��ب��اُب ن��ه��ض

١٩٢٥ يوليه ١٦
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البالد َرساَة يا

واألك��ب��ادا ال��ق��ل��وَب أذاب م��ا ال��ب��الدا ي��ك��ف��ي ال��ب��الِد َس��راَة ي��ا
ِزن��ادا ال��م��ن��اي��ا م��ن وأورى ��ي��ِف ال��سَّ ش��ف��رة م��ن أح��دُّ ان��ت��داٌب
رم��ادا م��ن��ه��ا األن��ق��اَض ت��ج��ع��ل��وَن ف��ل��م��اذا دّك��ه��ا بَ��ل��ف��وَر وع��ُد
ال��م��رادا ت��ق��ض��ي األع��داءُ وه��ذي ُم��ْربَ��دٌّ وال��ج��وُّ ت��ف��ع��ل��ون ال��ذي م��ا
وج��ه��ادا ِه��ّم��ًة ي��ح��ت��اج ال��َم��ْج��ِل��ِس س��وى أم��ٍر ك��ّل م��ن أََف��َرْغ��تُ��ْم
ال��ع��ت��ادا تُ��ه��يّ��ئ��ون ق��م��ت��م ال��ذاِت أَِل��ُح��بِّ س��ع��يَ��ك��م ال��ل��ُه أح��ب��َط
وال��رش��ادا وال��ه��دى وال��دي��َن ال��م��ن��ِص��ِب ط��ل��ب ف��ي األوط��اَن ت��ن��ب��ذون
اج��ت��ه��ادا ف��أَْوِس��ع��وه��ا ُش��ْغ��ٍل أل��َف س��واُه ال��ع��زي��ِز ال��م��وط��ن ف��ي إن
ال��ع��ب��ادا ت��خ��دع��ون ت��زال��ون ال وأن��ت��م يُ��ب��اع ب��ائ��ٌس وط��ٌن
ُع��ّوادا ل��ه ك��ن��ت��ْم ف��ه��الَّ ال��ل��ُه أب��رأه ب��ال��ج��راح ُم��ث��َخ��ٌن
ِض��م��ادا ج��ارح��ي��ه م��ن ي��رج��و ك��ي��ف ب��ن��اًة ه��ادم��ي��ه م��ن ي��ل��ق��ى ك��ي��ف
ُرق��ادا نَ��ع��م��ت��م ال وال��ِب��رِّ ال��َخ��ي��ِر ب��دع��وى ال��ب��الد ع��ل��ى ُج��ن��اًة ي��ا
اق��ت��ص��ادا ثَ��مَّ ت��ش��ت��ك��ون ف��ه��ل ��وء ال��سُّ س��م��اس��رُة ب��ي��ن��ك��م م��ن ق��ام
ِت��الدا ت��رك��ت��م وم��ا ِت��الًدا ف��ي��ب��غ��وَن ��غ��اُر ال��صِّ ي��ن��ش��أ غ��ٍد ف��ي
وم��ه��ادا ً م��ل��ج��أ ي��الق��ون ـ��َن أَيْ��ـ ف��م��ن ال��ع��دّو إل��ى ب��ع��ت��م��وه
اس��ت��ع��ب��ادا يُ��ث��م��ر س��وف وغ��ًدا ف��س��اًدا ت��زرع��ون ال��ي��وَم أن��ت��ُم
ب��الدا وب��ادت أُّم��ة ق��ت��ل��ْت ِم��ي��دي أرُض وي��ا ان��ق��ّض��ي س��م��اءُ ي��ا

١٩٢٥ آب ٢٩





عينايمطبقتان

ض��ل��وع��ي ت��ل��ُف��ظ��ه ت��ك��اد ـ��ِف ال��َوج��ي��ـ م��تّ��ص��ل ال��ق��ل��ُب
ب��ال��دم��وِع ح��ب��ان��ي ل��ك��ن ال��ك��رى ي��ه��ب ل��م وال��ل��ي��ُل
ب��ال��ط��ل��وع ��ر يُ��ب��شِّ ال ـ��ٍق، َس��ح��ي��ـ م��ه��ًوى ف��ي وال��ص��ب��ُح

ه��ائ��ْم وال��ف��ك��ُر ن��ائ��ْم وال��ك��وُن
ال��رب��وع ب��ه��ات��ي��ك ت��ن��ت��ي ف��ا ال��ح��س��ن��اءَ ي��ت��ل��ّم��س

∗∗∗
ال��ن��ج��وْم ت��ل��ك أرى ـ��ِك��نّ��ي ل��ـ … م��ط��ب��ق��ت��ان ع��ي��ن��اَي
ت��ع��وم غ��ي��اه��ِب��ه ع��ل��ى ءِ ب��ال��ف��ض��ا ُم��ت��أّل��ق��اٍت
ت��روم ب��م��ا ب��ي��ن��ه��نَّ ـ��ت��ُع ت��م��ت��ـ ف��ات��ن��ت��ي ف��إخ��ال

ح��زن��ا ت��ن��ه��لُّ َع��يْ��ن��ا ف��أُج��ي��ل
ك��ال��رُّج��وم ف��وق��ي ت��ن��ق��ضَّ أْن ت��ري��د ال��ن��ج��وَم ف��أرى

∗∗∗
ح��م��ائ��م��ي ه��دي��ِل س��وى َن ال��س��ك��و ي��خ��ت��رق ش��يءَ ال
ال��ق��ات��ِم ال��ظ��الم ف��ي ئ��ِم ال��ن��س��ا ب��ع��ُض ل��ي ح��م��ل��تْ��ه
ال��م��ت��ق��ادم األس��ى م��ن ُد ال��ف��ؤا يُ��ش��َف��ى ل��و ف��وددُت

ي��س��ت��ح��ي��ْل ال ال��ه��دي��ْل ف��إذا
ال��م��ت��الط��م لُ��ّج��ه ف��ي ال��ه��وى ب��ه ي��س��ي��ر ق��ل��بً��ا
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∗∗∗
ق��راُر ل��ه يَ��ق��ّر ال ٍد ف��ؤا ع��ن أُخ��ّف��ف ع��ب��ثً��ا
ال��م��زار ش��طَّ وق��د ـ��ي��اه��ا، ب��لُ��ْق��ـ أُع��ّل��ل��ه ع��ب��ثً��ا
وال��دم��ار ال��ل��واع��ُج ق��بُ��ه ع��وا ُح��بٍّ��ا َح��ّذرتُ��ه

ح��بُّ أغ��واه ق��ل��ُب ل��ّل��ه
يُ��ج��ار وال وي��س��ت��ج��ي��ُر ِر ال��ع��ث��ا ج��مُّ ب��ه ف��إذا

١٩٢٥
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وعتاب شوق

وأك��دى ق��ل��ي��ًال أع��ط��ى ح��ب��ي��بً��ا ي��ا َص��ّدا وأم��ع��ن��َت أغ��وي��تَ��ن��ي ك��ي��ف
وَوْج��دا َس��ْق��ًم��ا ي��ح��ول رآه أْن ل��م��ا ال��ح��بَّ ي��ج��ه��ل ل��و ق��ل��ب��ي ودَّ
وبَ��ردا؟! س��الًم��ا ال��ه��وى ع��ه��دَن ه��ل ن��اًرا ال��ق��ل��ب م��ن أض��ل��ع��ي وش��ك��ْت

∗∗∗
ُس��ْه��دا تَ��رنَّ��ُح ال��دج��ى ب��ن��ج��وم ف��ت��أّم��ْل ب��اس��ًم��ا ال��ف��ج��ُر ط��ل��ع
وت��ه��دا ال��ظ��الم م��ع ت��ت��وارى ق��ري��ٍب وع��ّم��ا ح��ي��رى م��ث��ل��ي ه��ي
… تُ��ؤّدى ال أظ��نّ��ه��ا وع��ت��اٍب، ش��وٍق رس��ال��َة ح��ّم��ل��تُ��ه��ا ل��َك

∗∗∗
َف��رّدا ص��ب��اًح��ا!» ِع��ْم ال��ط��ي��ُر «أي��ه��ا ي��ش��دو أص��ب��ح ح��ي��ن ل��ل��ط��ي��ر ق��ل��ُت
ع��ه��دا خ��ان وال ظ��ال��ًم��ا، ي��ك��ن ل��م ح��ب��ي��ٍب ع��ن أن��ش��ودًة غ��نّ��ى ث��م
ِج��ّدا أس��رف��َت … ال��ص��يّ��اُد رم��اَك ال وّل��ى ثُ��ّم ب��ي ال��ذك��ري��اِت أض��رَم

∗∗∗
َوَوردا وي��اَس��م��ي��نً��ا أُق��ح��وانً��ا ح��ب��ي��ب��ي ُم��ح��يّ��ا ف��ي ال��ل��ُه ج��م��ع
وع��دا؟ أَتُ��ن��ج��ز ل��ه: ق��ول��ي ع��ن��د إالَّ ال��ث��غ��َر ي��ه��ج��ر ال واب��ت��س��اًم��ا
ِح��ق��دا ال��ودي��ع��َة ال��ب��س��م��َة ي��ج��ع��ل وع��ٌد ك��ان وال ال��َوف��ا ع��رف��َت ال

١٩٢٦ أيار ١٦ األمريكية، الجامعة





ذكرىدمشق

مريود أحمد املجاهد استشهاد بمناسبة

ال��ج��ث��م��اِن راق��ُد ال��روِح ُم��ط��َل��ُق األج��ف��اِن ُم��ط��بَ��ُق ال��ق��ل��ِب ه��ادئُ
ي��خ��ف��ق��ان ف��وق��ه ج��ن��اح��اه ـ��ِر ال��ثَّ��ْغ��ـ ب��اس��ُم رأس��ه ع��ن��د َم��َل��ٌك
ال��ِج��ن��ان رح��ي��ق م��ن ال��ج��رَح ت��ن��ض��ح وَخ��ْوٌد ال��ك��ؤوَس ت��م��أل غ��ادٌة
وال��ري��ح��ان ال��ن��خ��ي��ِل ب��غ��ص��ون ُح��وٍر أس��راُب ط��اف وح��وال��ي��ه
األل��ح��ان ب��أع��ذب تَ��غ��نَّ��ى ـ��ِد ال��ُخ��ْل��ـ ش��ج��ر ع��ن ال��ط��ي��وُر وت��ه��اوى
ح��ن��ان م��ن ٍر ُم��ص��وَّ وص��غ��ي��ٍر ري��اٍش ب��أب��ه��ى ي��زه��و ك��ب��ي��ٍر م��ن
ال��رح��م��ان ألن��ُع��ِم ش��ك��وًرا ِر ��ْد ال��صَّ ُم��ن��ش��ِرَح ال��ش��ه��ي��ُد وأف��اق
ِح��س��ان وع��ب��ق��ريٍّ غ��واٍل ـ��ٍر ُخ��ْض��ـ َرْف��رٍف ع��ل��ى ج��ال��ًس��ا واس��ت��وى
األزم��ان م��دى ح��يٍّ��ا ج��ع��ل��تْ��ه خ��م��ًرا ال��ل��ِه م��الئ��ُك وس��ق��تْ��ه

∗∗∗
ل��ألذق��ان ال��ح��ض��وُر ف��َخ��رَّ ـ��َك، ال��ُم��ْل��ـ َم��َل��َك َم��ْن أن��واُر وت��ج��ّل��ْت
ب��ف��ان ل��س��َت ال��ش��ه��ي��ُد أيّ��ه��ذا ون��ادى ال��ش��ه��ي��َد ذاك ح��يَّ��ا ث��م
م��ك��ان أع��ل��ى ال��ُخ��ْل��د ف��ي ْ وتَ��ب��ّوأ ف��اخ��ل��ْد ج��ه��ادَك ع��ن ال��ل��ُه رض��ي
األوط��ان ه��وى ف��ي م��ات ل��ل��ذي ج��زاءٌ ع��ن��دي ال��ن��ع��ي��ِم وخ��ل��وُد
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∗∗∗
اإلي��م��ان راس��ِخ ع��ن��د غ��ب��ط��ٌة إال ربِّ ي��ا ال��ش��ه��ي��ِد م��ص��ي��ُر م��ا
ال��ري��ع��ان ف��ي م��ن��ه ال��غ��ص��ُن وال��ت��وى ��ا َغ��ضٍّ ك��ان إْن ال��ش��ب��اب أن غ��ي��َر
ي��دان ف��ي��ه��ا ل��ل��ري��اح ع��ب��ث��ْت ذاب��الٍت أزه��اُره وت��راءْت
ُس��ْل��وان ب��ال ل��ك��ْن س��ل��وى دم��َع ع��ل��ي��ِه ال��ب��ك��اءِ ف��ي ال��ع��ي��ُن تُ��ْع��ذَر

∗∗∗
ال��زم��ان ُق��ط��وب ف��ي ال��وج��ِه ض��اح��ِك نَ��ْدٍب َف��ْق��ُد راع��ن��ا إْن ع��ف��ًوا َربِّ
َح��َص��ان أَن��وٍف ُح��ّري��ٍة ي��ُد ص��ق��ل��تْ��ُه ُم��غ��َم��ًدا ك��ان ص��ارٌم
ال��ط��ع��ان ي��وَم األع��داءِ رق��اب ف��ي َم��ْس��ًح��ا أذاب��تْ��ه ح��ت��ى ش��ه��رتْ��ُه
أج��ف��ان��ي م��ن ب��ال��ق��ري��ح تَ��ق��ن��ع��ي ل��م إن ال��ق��ل��َب وه��ب��تُ��ِك دم��وع��ي ي��ا
وال��خ��ف��ق��ان ال��زف��ي��ِر وح��ل��ي��ُف وح��زن��ي َه��ّم��ي أل��ي��ُف ق��ل��ب��ي َف��ْه��و

∗∗∗
ال��َح��َدث��ان ط��وارُق أَيّ��م��تْ��ه��ا ع��روٌس أن��ِت «ال��ف��ي��ح��اءِ» رب��وَع ي��ا
ال��غ��وان��ي أغ��ان��ي ت��ن��ق��ط��ع ول��م ـ��ِر ال��زَّْه��ـ غ��ّض��َة ت��زل ل��م األك��ال��ي��ُل
ل��ل��ع��ي��ان ن��واض��ًرا ب��ادي��اٌت وال��رواب��ي م��أه��ول��ٌة وال��م��غ��ان��ي
ال��ُغ��دران ُم��دام��ُة َرنّ��ح��تْ��ه��م ق��ي��اٌم ال��ك��ؤوِس ب��ي��ن وال��ن��دام��ى
األغ��ص��ان ف��ي َوْه��ي ب��األراج��ي��ح اله��ي��اٌت س��واف��ٌر وال��ع��ذارى
ب��األم��ان��ي أح��زانُ��ه ف��ج��ع��تْ��ه ق��ل��ب ح��ال وم��ا ال��دن��ي��ا ع��روَس ي��ا
أح��زان إل��ى ال��َه��ن��ا أح��ل��َن ق��د ِج��س��اٌم ن��زل��َن ال��الئ��ي ال��خ��ط��وُب
ب��ال��ن��ي��ران ُق��ِذف��ِت ل��م��ا ب��ِك ش��يءٍ أش��ب��ُه ال��ض��ل��وع ف��ي واألس��ى
ُم��تّ��ف��ق��ان وال��م��ح��بُّ ب��ردى دم��ٌع ُم��ح��بّ��َك وم��ن دم��ٌع م��ن��ِك
ال��ث��ان��ي؟ ح��اُل ف��ك��ي��ف ُم��ك��ف��ِه��رٍّا ال��م��ح��يّ��ا َج��ْه��َم ع��ن��ِك ال��ع��اُم رح��ل

∗∗∗
وال��ف��ت��ي��ان ب��ال��ل��ه ولُ��وذي َن َم��ْروا اب��ن��َة ي��ا ال��خ��ط��وُب ت��رْع��ِك ال
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دمشق ذكرى

ي��ف��ت��رق��ان ك��ي��ف ِخ��ّالن ب��ُت ال��ثّ��ا واألم��ُل ال��ن��ض��ي��ر ال��ش��ب��اُب
ال��َج��ن��ان َوثُ��وب ب��اس��ٌل ث��ائ��ٌر خ��س��ًف��ا ِس��ي��م إن ال��ن��ض��ي��ر وال��ش��ب��اُب
… ال��ط��ي��ران ع��ج��ائ��َب وتُ��ب��دي ـ��ِل ��يْ��ـ ك��ال��سَّ ال��ج��ي��َش ت��ح��ش��َد أن ل��ف��رن��س��ا
دان ال��ث��أِر ف��م��وع��ُد تَ��م��نَّ��ى م��ا ل��ف��رن��س��ا ت��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ف��رن��س��ا

∗∗∗
ك��ال��ب��رك��ان ي��ج��ي��ُش وأض��ح��ى ٌن ُس��ْل��ط��ا ه��اج وق��د ال��وغ��ى َل��ه��وِل ي��ا
يَ��م��ان��ي ُح��س��اًم��ا ل��ل��وغ��ى ش��اه��ٌر ع��رب��يٍّ ض��ام��ٍر ف��وق أََس��ٌد
أَْرون��ان ��ٍل ُم��ح��جَّ ل��ي��وٍم ـ��ُه أن��ام��تْ��ـ ث��ّم ال��م��ن��وُن، أره��ق��تْ��ه
ص��اع��ق��ت��ان» َم��ض��ربَ��يْ��ه وف��ي ِق ال��بَ��ْر م��ن ع��ق��ي��ق��ت��ان «ص��ف��ح��ت��اه

∗∗∗
… واألب��داِن … األوط��اِن ل��س��ق��ام دواءً يُ��ع��ط��ي أغ��رُّ وط��ب��ي��ٌب
ال��ه��وان ك��أَس ال��ع��داَة ت��ذي��ق د أَْروا س��ج��َن ي��ا أَْف��ل��تَّ ألُ��ي��وثً��ا
ب��ال��ُح��ْس��ب��ان ل��ي��س م��ا ف��ده��اه��ا ف��رن��س��ا ظ��ل��ُم أث��ار ح��رٍب أيُّ
ال��ط��غ��ي��ان أُّم��ِة دون زم��ج��روا وبُ��داٌة ��ٌر ُح��ضَّ ال��م��غ��اوي��ُر
ال��م��ي��دان إل��ى ب��ه��م م��س��رع��اٌت ِط��راٍد َوْل��ه��ى ال��ِع��ت��اق وال��ج��ي��اُد
ال��ُم��رَّان إل��ى ب��ثَّ��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي دم��اءٍ ظ��م��أى ال��رق��اق وال��س��ي��وُف
غ��م��الن ل��دى أب��ن��اءه��م إن ف��رن��س��ا ي��ا َف��ع��ال��ه��م ع��ن ف��اس��أل��ي
وال��ب��ه��ت��ان ل��ل��خ��داِع واف��زع��ي وع��روًش��ا م��م��ال��ًك��ا وأق��ي��م��ي
م��روان ب��ن��ي ع��ن ال��م��ل��َك ورث��وا وُم��ْل��ًك��ا م��ج��ًدا ت��م��ن��ح��ي��ن َم��ن إّن
ل��ألم��ان ت��ض��رع��ي أو ق��ت��اًال ال��ح��قِّ ط��ل��ب ع��ن ي��ن��ث��ن��ون ال س��وف

∗∗∗
ب��ال��م��غ��ان��ي ق��دس��يّ��ًة وُط��وف��ي ـ��َن، ِف��ل��س��ط��ي��ـ ُزوري ال��ش��ه��ي��ِد روَح إي��ِه
��نَ��آن ال��شَّ س��ج��يّ��َة وُس��ّل��ي ـ��ِد، ال��ِح��ْق��ـ ج��م��رَة ص��دورن��ا م��ن وان��زع��ي
ول��ج��ان م��ج��ال��ٍس ف��ي ��ن��ا ه��مُّ وأض��ح��ى ال��ج��ه��اُد إخ��وان��ن��ا َه��مُّ
ص��ول��ج��ان أم ظ��ف��رَت أب��ت��اٍج م��ه��ًال ال��م��ن��اص��َب ال��ع��اش��ُق أي��ه��ا
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ل��ل��ن��س��ي��ان ك��ن��َت ل��واله أن��َت م��ه��ًدا ذات��َك ح��بُّ أن��س��اَك ك��ي��ف
ُم��تَ��وان وال م��ط��م��ٍع ذي غ��ي��ُر َس��ريٌّ ل��دي��ِك ه��ل ف��ل��س��ط��ي��ُن ي��ا
ع��ان ب��ِك ُم��ولَّ��ٍه وق��ل��ٍب ـ��ِه، أه��دي��ـ ال��ت��ل��ّه��ِف س��وى ع��ن��دي ل��ي��س
أش��ج��ان��ي أودع��تُ��ه��ا ودم��وٍع ب��ي��ان��ي ف��ي ن��ّس��ق��تُ��ه وش��ع��وٍر
ال��م��ج��ان��ي؟ ح��ل��َو ال��ه��واَن وج��دن��ا أم رق��دن��ا ح��ت��ى ال��ع��داَة أَِم��نّ��ا ه��ل
ال��وج��دان؟ ُم��ع��ذَُّب م��نّ��ا أي��ن ال��ُم��َع��ّزي؟ أي��ن ؟ األب��يُّ م��نّ��ا أي��ن
ب��األض��غ��ان ال��ع��دوَّ وُخ��ّص��وا ِم ال��ّش��ا ن��ه��ض��َة واذك��روا ال��ل��َه ف��اتّ��ق��وا

١٩٢٦ تموز ١٦ نابلس،
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شباكي عند

ريّ��اِك ط��ي��َب ألن��ش��َق ُش��بّ��اك��ي ع��ن��د بُ��ك��وري
ل��م��غ��ن��اِك ب��ه��ا أُس��رُّ ن��ج��وى س��وى س��ل��وى وال
ب��م��رآك أُم��نِّ��ي��ه َط��ْرًف��ا ن��ح��وه ُح أُس��رِّ
ب��ل��ق��ي��اك م��وع��وًدا ِر) (ال��ّدا ق��رار ف��ي وَط��ْرًف��ا
ب��ذك��راِك أش��يِّ��ُع��ه��ا س��اع��اٌت ع��ل��يَّ ت��م��رُّ
ُم��ح��يّ��اِك ي��ح��رم��ن��ي ـ��ُن ال��َج��ْف��ـ ي��رفَّ أن وأخ��ش��ى

∗∗∗
َف��َس��ّم��اك ي��ف��ض��ُح��ن��ي ءَ ش��ا ل��ق��ل��ب��ي ف��م��ا ط��ل��ع��ِت
… ح��يّ��اِك ثُ��مَّ تَ��ن��ّه��َد، َدِن��ٍف م��ن ال��ن��ور! ص��ب��اَح
دن��ي��اك ن��ع��ي��ُم أن��ِت ِن، وال��رَّيْ��ح��ا ال��رَّْوِح س��الَم
ِك؟! إالَّ أب��ص��رُت ه��ل ُس ال��نّ��ا م��رَّ وق��ي��ل م��ررِت

∗∗∗
ت��رع��اك ال��ل��ِه وع��ي��ُن ُم��ع��ذِّب��ت��ي ي��ا وداًع��ا
وأل��ق��اك ج��م��ٍر ع��ل��ى ت��م��ض��ي ُس��وي��ع��ٍة وداَع
ب��اك س��اه��ٌر وَط��ْرف��ي َس��َل��َف��ْت ل��ي��ل��ًة وأن��س��ى
وأش��واك ب��ن��ي��راٍن ُم��ِن��يَ��ْت أض��لُ��ٍع وم��ض��ج��َع
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∗∗∗
وإيَّ��اك ت��ج��م��ع��ن��ي َر) (ال��ّدا أّن ال��ل��َه ش��ك��رُت
ت��ع��ّداك أم��ٍر ف��ي َع��َل��يَّ ��ؤاَل ال��سُّ وتُ��ل��ق��ي��ن
ع��ي��ن��اك ال��ش��ك��ِر اب��ت��س��اَم ت��م��ن��ح��ن��ي أُج��ي��ُب وح��ي��ن

∗∗∗
ل��والك ال��ل��ِه ف��ض��اء ف��ي أض��رُب (ال��داَر) ه��ج��رُت
ي��ه��واك ب��ات ق��ل��بً��ا ـ��ِن ال��َع��يْ��نَ��يْ��ـ رح��م��ُة ول��وال
َف��تّ��اك ال��ن��ف��س ف��ي أًس��ى ع��ل��ى َل��ُدنْ��ِك م��ن وع��ط��ٌف
ُش��بّ��اك��ي ت��ح��ت ص��ري��ًع��ا ي��وًم��ا ل��رأي��ِت��ن��ي إذْن

١٩٢٦
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املكتبة يف

��بَ��ْه ُم��ت��ن��قِّ ب��ج��م��ال��ه��ا ال��م��ك��ت��ب��ه ف��ي وغ��ري��رٍة
ك��وك��ب��ه تُ��ش��ب��ه ال��غ��ضِّ ِح ال��ص��ب��ا ع��ن��د أب��ص��رتُ��ه��ا
رتَّ��ب��ه ال��م��ع��لِّ��ُم م��ا ـ��ت��َب ل��ت��ْك��ـ أو َ ل��ت��ق��رأ ج��ل��س��ْت
ب��م��ق��ُرب��ه ج��ل��س��ُت ح��ت��ى ال��خ��ط��ى أس��ت��رُق ف��دن��وُت
��ب��ه ال��م��ت��ل��هِّ أن��ف��اس��َي أُرى ال ح��ت��ى وح��ب��س��ُت
ف��ت��ج��نَّ��ب��ه ف��اض��ٍح ٍق ُخ��ف��و ع��ن ق��ل��ب��ي ون��ه��ي��ُت

∗∗∗
ال��ِه��ب��ه ف��ي أج��زَل ال��ل��َه أنَّ ف��ش��ه��دُت راق��ب��تُ��ه��ا،
وَق��ّل��بَ��ه ال��ي��دي��ن نُ��وِر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ال��ث��رى ح��م��َل
وركَّ��ب��ه ال��رح��ي��ِق ـ��تُ��وَم َم��ْخ��ـ ال��ف��ردوس ف��ي وس��ق��اه
ال��م��ت��ع��ب��ه ل��ل��ق��ل��وب َل تَ��نَ��زَّ َم��َل��ٌك ب��ه��ا ف��إذا
ال��م��ت��ع��ذِّب��ه ل��ض��ل��وع��َي ك��ت��اب��ه��ا ح��ظَّ ل��ي��ت ي��ا
ان��ت��ب��ه وم��ا ع��ل��ي��ه وح��ن��ْت ح��وى م��ا ت��ق��رأ ح��َض��نَ��تْ��ه
اس��ت��وع��ب��ه م��ا ذك��اؤه��ا َل ون��ا وج��ٌه ان��ت��ه��ى ف��إذا
تَ��ق��ِل��ب��ه ك��ي ب��ِري��ِق��ه��ا ـ��ِل ال��ج��م��ي��ـ ألن��ُم��ِل��ه��ا س��م��ح��ْت
ُم��ط��ِربَ��ه نَ��ج��وى ـ��ك��ل��م��اِت اْل��ـ ت��غ��م��ِغ��ُم َوْه��ي وس��م��ع��ُت
… ُم��س��ت��ع��ذبَ��ه خ��ّالب��ًة ب��دع��ًة ال��ف��م ف��ي ورأي��ُت
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َش��بَ��ه ل��ه��ا ول��ي��س ب��دْت، ِت ال��ن��يِّ��را ال��ث��ن��اي��ا إح��دى
… َم��ثْ��ل��ب��ه ت��ح��َس��بَ��نْ��ه��ا ال َط��ْرف��ه��ا م��ن م��ث��ل��وم��ًة
م��رت��ب��ه أرف��ِع ع��ن��د س��ِن ال��م��ح��ا م��ن ع��ل��م��َت، ل��و ه��ي،
أع��ذب��ه م��ا ص��ًدى، ـ��ِس��بُ��ه��ا تُ��ْك��ـ ��ي��ن��اِت) (ال��سِّ م��ص��دُر ه��ي

∗∗∗
تَ��َق��لُّ��بَ��ْه ال��س��اج��دي��ن ف��ي رأْت ق��د وق��ل��ٍب وأَم��ا
ُم��ع��ذِّبَ��ْه ي��زاُل وال ِل، ال��ج��م��ا ل��ج��بَّ��اِر ص��لَّ��ى
غ��يْ��ه��بَ��ه ي��ن��ش��ُر وال��ل��ي��ُل م��ت��واص��ٌل َخ��َف��ق��انُ��ُه
… ال��م��ك��ت��ب��ه ي��زوَر ح��ت��ى ب��ن��ه��اِرِه ُم��ت��ع��ذٌِّب
��بَ��ه ال��م��ت��ح��جِّ ـ��ْح��ريّ��ِة ��ـ ال��سِّ وال��ُق��وى وع��ي��ِن��ِك وأَم��ا
ط��يَّ��بَ��ه ث��غ��ِرِك ط��ي��ُب ـ��ٍث َح��ِدي��ـ م��ن أك��ث��َر ُرم��ُت م��ا
وأرُق��بَ��ه ي��ل��وَح ح��ت��ى ض��اح��ًك��ا ِس��نَّ��ِك وأروُم

١٩٢٦ املصورة، األحرار من ٤٠ العدد يف نرشت
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عليك سالم

ش��ّف��ن��ي م��ا وال��ي��أس ال��وج��د م��ن ��ن��ي ش��فَّ ول��و ع��ل��ي��ِك س��الٌم
أن��ث��ن��ي وم��ا ي��س��ت��ري��ُح ف��م��ا ال��ح��ل��ي��ِم ج��ه��َد غ��راَم��ِك أُداري
يُ��ذع��ِن ل��م ج��م��ال��ِك ل��غ��ي��ر ال��ه��وى ي��ش��ت��ه��ي��ه ك��م��ا وق��ل��ب��ي
ي��س��ك��ن ل��م غ��ي��ُرِك ش��اء ول��و س��ّك��ن��ِت��ِه ش��ئ��ِت ول��و َخ��ف��وٌق،
ال��م��زم��ن دائ��ه م��ن ب��ع��ط��ف��ِك أب��رأِت��ِه ش��ئ��ِت ول��و س��ق��ي��ٌم،
األي��م��ن ج��ان��ب��ي إل��ى ي��خ��فُّ ال��ي��م��ي��ِن تُ��ج��اه م��ن��ه ك��ن��ِت إذا
األع��ي��ن أدم��ُع ل��ه ف��ت��رث��ي ي��س��ت��ج��ي��ُر ُم��رَه��ٌق إن��ه أال

١٩٢٦ األول كانون ٣١





الرحياين حتية

ال��ش��رق��يّ��ْه روح��َك ف��ي ت��ت��ج��ّل��ى ال��غ��رب��يّ��ْه ب��ال��ث��ق��اف��ة م��رح��بً��ا
وال��ع��ب��ق��ريّ��ه ب��ال��ن��ب��وغ م��رح��بً��ا ال��م��ع��ّري ُم��ح��ي��ي ب��ال��ح��ك��ي��م م��رح��بً��ا
ال��ع��رب��يّ��ه ال��ج��زي��رِة ل��م��ل��وك ض��ي��ٍف أك��رِم ب��ال��ع��ظ��ي��م م��رح��بً��ا
ال��ف��ك��ريّ��ه ال��ح��ريّ��ة رب��ي��ِب ِي، ْ ال��رَّأ ال��ص��ائ��ب ال��ف��ري��ك��ِة ف��ي��ل��س��وِف
ال��ن��ديّ��ه ال��بَ��ن��اِن ص��اح��َب ي��ا ب��َك ع��ل��ًم��ا ال��ي��وَم ق��دوُم��َك ي��زدن��ا ل��م
ال��س��ح��ريّ��ه ال��ق��وى ك��ي��ف ف��بَ��َل��ْون��ا يَ��راًع��ا ال��ب��ن��اُن ه��ذه ح��م��ل��ْت
غ��ن��يّ��ه ت��راَك أن ع��ن ب��ع��ي��وٍن م��ن��ُه وال��ن��اُس غ��دوَت، ح��ت��ى ف��اض
ال��ب��ريّ��ه ب��ي��ن م��ن��َك ال��ف��ض��َل ن��ش��َر ح��س��وٍد ل��س��اُن أن��ه ع��ي��بُ��ُه
أُم��ن��يّ��ه وم��ن ل��ه، غ��ذاءٍ م��ن وتَ��م��نّ��ى ال��ِح��ج��ى، ذو ش��اء م��ا ف��ي��ه
وال��رويّ��ه ��ه��ا أمُّ ال��ده��ِر خ��ب��رُة ض��ي��اءً ال��ص��دوَر ت��م��أل ح��ك��م��ٌة
ن��يّ��ه وأص��دق ، ح��يٍّ ض��م��ي��ٍر م��ن ح��زي��ٍن وس��ل��وى ج��ائ��ٍر، وه��دى
زك��يّ��ه ال��ن��س��ي��ِم ي��ُد ح��م��ل��تْ��ه��ا نَ��َف��ح��اٌت ك��أن��ه ب��ب��ي��اٍن

∗∗∗
ال��ش��خ��ص��يّ��ه ال��م��آرِب وع��ب��ي��ُد س��ك��ارى أم��ي��ُن ي��ا وال��ق��وُم ج��ئ��َت
ال��وط��ن��يّ��ه ال��ق��ض��يّ��َة أض��اع��وا ق��د ن��ي��اٌم ذاه��ل��ون وال��ق��وُم ج��ئ��َت
األش��ع��ب��يَّ��ه ال��م��ط��ام��ِع ألي��ادي نَ��ْه��ٌب ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ي وال��ق��وُم ج��ئ��َت
ال��ق��ض��يّ��ه ف��ي دف��اُع��ه ش��دي��ًدا ـ��َن، ل��ف��ل��س��ط��ي��ـ ُق��دوًة ك��ان ب��ل��دي
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ال��ج��اه��ل��يَّ��ه ح��م��يّ��ُة م��ن��ه��ا أي��ن ح��م��يَّ��ه وف��ي��ه ن��خ��وٍة ذا ك��ان
ال��رزيَّ��ه تَ��ل��ق��ى م��ن��ه وف��ل��س��ط��ي��ُن ف��أض��ح��ى ال��ب��الِد ح��ص��َن يُ��دع��ى ك��ان
األب��يّ��ه ال��ن��ف��وُس ت��ل��ك ب��ات��ت أي��ن وَس��ْل��ه��م أم��ي��ُن، ي��ا ال��ق��وَم نَ��بِّ��ِه
ال��ط��ويّ��ه ُس��وَد ال��ق��ل��وِب ش��تّ��ى ��دَّة ال��شِّ س��اع��َة أه��واؤه��م ج��ع��ل��تْ��ه��م
ق��وم��يّ��ه ووح��دة ل��وف��اٍق ت��س��ع��ى ب��ال��ج��زي��رة أن��َت ب��ي��ن��م��ا
ن��ج��ديّ��ه إل��ى ح��ج��ازيّ��ٍة م��ن س��ع��ي��ٌر َوْه��ي ال��ق��ف��اَر وت��رود
ال��ح��زب��يّ��ه رح��م��ِة ت��ح��ت أص��ب��ح��ْت ل��ب��الٍد ي��ا ال��ش��ق��اُق ف��ي��ن��ا دبَّ
رويّ��ه ل��ي��س��ْت م��ن��ه وف��ل��س��ط��ي��ُن دم��ع��ي غ��اض ق��د أم��ي��ُن ي��ا دم��ع��ًة
أب��ديّ��ه؟ رق��دٍة ف��ي أت��راه��م ص��وت��ي بُ��حَّ ق��د أم��ي��ُن ي��ا ص��رخ��ًة
خ��ف��يّ��ه ت��ع��ي��ث ي��ٍد ك��م وي��َرْوا ي��ف��ي��ق��وا ج��دي��ًدا روًح��ا ف��ي��ه��م بُ��ثَّ

∗∗∗
ال��ق��ل��ب��يّ��ه َم��ح��بّ��ت��ي ع��ن ص��ادٌر َف��َل��ْوم��ي ب��ل��وم��ي ُم��ْس��ِرًف��ا أك��ْن إْن
ه��ديّ��ه تُ��ع��ط��ى َوْه��ي ف��ل��س��ط��ي��َن، ـ��ُن ال��َع��يْ��ـ تُ��ب��ص��َر أْن ع��ل��يَّ وع��زي��ٌز
ض��ح��يّ��ه ال��ن��ف��وُس ت��ذه��ب أْن ق��ب��ل ض��ح��يّ��ه ت��ك��وَن ل��ن وف��ل��س��ط��ي��ُن
وت��ح��يّ��ه وراح��ًة ف��س��الًم��ا ب��خ��ي��ٍر ج��ئ��َت ال��ف��ي��ل��س��وُف أي��ه��ا
وال��ح��ريّ��ه ال��س��الِم ظ��الل ف��ي ُط��رٍّا ال��ُع��ْرَب ت��ش��اه��َد ح��ت��ى دم��َت

١٩٢٧ نيسان ١٩
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نزهية

ب��ن��ظ��َرْه ل��ي تَ��ُج��ْد ف��ل��م َم��ّره أل��َف رأي��تُ��ه��ا
ُق��ْدره ال��ت��ج��لُّ��د ع��ل��ى ل��ي وم��ا غ��دوُت ح��ت��ى
ُش��ه��ره ب��ال��ح��ّب ون��ل��ُت دم��ع��ي ب��ال��ح��ّب ف��ب��اح
ِع��ب��ره؟ ل��ل��ِغ��ي��د ف��ف��ي��ه ح��دي��ث��ي أت��اِك ف��ه��ل
ُغ��ّره وال��ل��ط��ف ـ��َج��م��اِل اْل��ـ ج��ب��ي��ن ف��ي غ��ادًة ي��ا
وال��م��س��ّره ب��ال��ه��ن��ا ـ��ِس ل��ل��نَّ��ْف��ـ ت��ج��ودي��ن م��ت��ى
ب��ك��ث��ره ال��ح��س��اَن أرى إن��ي ل��ل��ح��ّب ع��ج��ب��ُت
ص��دره ي��ف��ت��ح َوْه��و ـ��ِر، ال��َف��ْج��ـ ط��ل��ع��ة م��ن ُخ��ِل��ْق��َن
ذَّره ه��واُه��نَّ م��ن ـ��ِك وَع��يْ��نَ��يْ��ـ اب��ت��غ��ي��ُت ف��م��ا
زه��ره ال��ح��بُّ ف��تّ��َح ـ��ِه، واْل��َل��ـ ل��ُح��س��ن��ِك ل��ك��ْن
وبُ��ك��ره ال��ع��ش��يِّ ل��دى وُش��غ��ل��ي ال��ح��دي��ُث أن��ِت
َف��ت��ره ع��نّ��ي ـ��َج��م��اِل اْل��ـ ذُك��اءَ ي��ا ت��غ��رب��ي ل��م
َم��ب��رَّه م��ن ُم��ن��ي��ت��ي ي��ا ك��ئ��ي��ٍب ل��ق��ل��ٍب ف��ه��ل

١٩٢٧ مارس





نابلس كارثة

ال��رج��اِل دم��وُع أم ال��ق��ل��َب ت��ج��رح واألط��ف��اِل ال��ن��س��اءِ أدم��وُع
ب��ال��زل��زال ال��ق��ض��اءُ ف��رم��اه م��ط��م��ِئ��نٍّ��ا آم��نً��ا ك��ان ب��ل��ٌد
األط��الل م��ن دارًس��ا َط��َل��ًال ت��رك��تْ��ُه ِه��زٍَّة إثْ��َر ِه��زٌَّة،
األث��ق��ال م��ن ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى م��ا وأل��ق��ْت َش��بَّ��ْت ث��م األرُض م��ادِت
ال��ش��م��ال وذاَت أه��َل��ه��ا، ل��ف��ظ��ْت دي��اٌر ال��ي��م��ي��ِن ذاَت ف��ت��ه��اوت
ال��زوال ف��ي وش��م��ُس��ه��ا ظ��الًم��ا، ـ��ي��ا ال��دُّنْ��ـ ت��رَك تُ��ث��ي��ره ب��ع��ج��اٍج
خ��وال ��ا وإمَّ أه��لُ��ه��ا، ت��ح��ت��ه��ا ق��ب��وٌر ��ا إمَّ َوْه��ي ال��دوُر ف��إذا
ب��ال َف��ْه��و ل��دكَّ��ه، م��ن��ه��ا ئ��ِم ب��ال��ق��ا م��رَّ ل��و ال��ن��س��ي��ِم وأرقُّ

∗∗∗
س��ؤال م��ج��ي��ُب ع��ن��ده��ا ف��م��ا ـ��ل��ى، ال��ثَّ��ْك��ـ ب��ن��ابُ��لُ��س س��ائ��ًال ت��ق��ْف ال
وثِ��ق��ال َس��ْرح��ه��ا ع��ن ِخ��ف��اٍف م��ن ذع��ًرا ت��ن��ف��ر ال��ط��ي��وَر أرأي��َت
ال��ج��ب��ال ك��ه��وف إل��ى َع��َم��روه��ا، أه��ٌل ال��دوِر ع��ن ��رْت نُ��فِّ ه��ك��ذا
ع��اِل ال��ده��ر ع��ل��ى ع��اٍت َص��ْرٍح ك��لُّ ُص��روًح��ا ق��ب��ُل وك��نَّ أرس��وٌم؟
وِح��ج��ال ُم��ذال��ٍة وُش��ف��وٍف ُس��ت��وٍر ب��ع��د ال��س��م��اءَ ف��ال��ت��ح��ف��ن��ا
ال��ل��ي��ال��ي ت��ق��لُّ��ب��اُت ع��طَّ��ل��تْ��ه��ا ق��ل��ب��ي َل��ْه��َف ي��ا األع��راس ول��ي��ال��ي
ب��ال ف��ي األس��ى ي��خ��ط��ِر ل��م ي��وَم وأب��ك��ى وّدي اب��َن ي��ا ال��ده��ُر أض��ح��َك
ال��َج��م��ال بُ��روِد ف��ي ي��خ��ت��اُل ـ��َض��ُر، األَْخ��ـ ال��نَّ��ه��ُر ك��أنّ��ه واٍد ُرّب



الكاملة الشعرية األعمال

ب��اخ��ت��ي��ال م��ائ��ٌس وال��ّدوُح ف��ي��ه اع��ت��الٍل ذاُت ال��ن��س��ي��ِم خ��ط��راُت
واألش��ك��ال األل��واِن رائ��ع��اِت م��خ��ت��ل��ف��اٍت ال��ط��ي��وُر َغ��ِش��يَ��تْ��ُه
ب��اآلص��ال ال��ُغ��دوَّ يَ��ِص��ْل��َن ـ��ِك، األيْ��ـ ف��ي أرائ��ك ع��ل��ى ص��ادح��اٍت

∗∗∗
واس��ت��رس��ال ال��ل��ح��ن ف��ي وَك��رٍّ ـ��ٍع تَ��ْس��ج��ي��ـ ذاُت أرس��ل��نَ��ه��ا نَ��َغ��م��اٌت
ال��ظ��الل ت��ل��َك بَ��ْرُد ي��ش��ف��ي��ه ك��ان ف��ؤادي غ��ل��ي��ُل ال��وادي ط��ي��وَر ي��ا
ب��اإلع��وال ال��غ��ن��اءَ ل��ي م��َزَج��ْت ب��الدي رزاي��ا ال��وادي ط��ي��وَر ي��ا
م��آل ش��رَّ ب��ال��ث��ب��ور ف��غ��دا م��آًال ل��ل��س��رور وادي��ِك ك��ان
ع��ي��ب��ال؟ ف��ي س��م��ع��ِت ف��م��اذا ي��ه��ت��زُّ األُن��ِس ص��دى م��ن (ع��ي��ب��اُل) ك��ان
ُزالِل وم��اءٍ م��ن��ه، ظ��الٍل ف��ي وال��غ��وان��ي َم��نْ��زًه��ا (ج��رزي��ُم) ك��ان
واإلث��ك��ال؟ اإلرم��اِل زف��راُت أَص��ب��اُه ع��ي��ونُ��ه؟ أدم��وٌع

∗∗∗
ل��الغ��ت��ي��ال ت��م��ت��ّد ُه��وًج��ا م��ن��ِك أُل��وًف��ا ع��ه��دُت م��ا ال��م��وِت ي��َد ي��ا
ق��ت��ال ب��غ��ي��ر َم��رَّْت ك��ث��واٍن ده��تْ��ن��ا م��ا خ��م��س��ًة ال��ح��رُب ط��غ��ِت
األه��وال ه��ذه ع��ن��د ك��لُّ��ه��ا ف��ب��ان��ت ش��تَّ��ى، ال��م��ن��وِن ووج��وُه
األوص��ال ُم��َف��رََّق ج��م��ع��وه وأب��ي��ِه ��ه ألمِّ وح��ي��ٍد م��ن
ال��م��ن��ه��ال ب��ال��ث��رى ال��دم��َع خ��ل��ط ب��وج��ٍه ب��ن��ي��ه ع��ل��ى وُم��ِك��بٍّ
ب��اب��ت��ه��ال ض��ارٌع َوْه��و َج��َزًع��ا، أب��ي��ه��ا ب��ِح��ْق��َوْي الذْت وف��ت��اٍة
ال��م��ن��ال ب��ع��ي��َد م��ن��ه ق��ري��بً��ا َح ال��رُّو يُ��س��ِل��ُم اب��نَ��ه رأى وح��ري��ٍض
ب��اإلب��الل ي��دُع��ون وك��ان��وا ِت، ال��َم��ْو ِخ ُص��رَّ وُع��وٍَّد وم��ري��ٍض
واألط��ف��ال وب��ال��م��ح��َص��ن��ات َد، ع��ا وم��ن ب��ال��م��ري��ض، ال��ب��ي��ُت ُخ��ِس��َف
ب��اآلج��ال ال��م��ن��وُن ت��ل��ه��و ك��ي��ف وس��م��ع��ن��ا ل��ح��ظ��ٍة ف��ي رأي��ن��ا ق��د
ب��األس��م��ال ال��ج��س��وَم س��ت��رَن ًوى، م��أ ب��ال ج��ي��اٌع ِن��ْس��وٌة ه��ه��ن��ا
ال��رح��ال ف��وق األث��اِث ب��دي��ُل وال��َغ��مُّ تُ��ه��اج��ر أس��رٌة ه��ه��ن��ا
ال��ِع��ي��ال ك��ث��ي��ر ُم��ْع��ِدٌم ه��ه��ن��ا ذوي��ِه ب��ف��ق��د ُم��ب��ت��ل��ًى ه��ه��ن��ا
اآلم��ال ب��ن��ض��رة ي��أٍس ري��ُح وأودْت ق��ل��ٍب ك��لَّ ال��ح��زُن م��أل
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نابلس كارثة

∗∗∗
ن��ك��ال م��ن ك��ن��وُزه��ا ألَرٌض ـ��َن ف��ل��س��ط��ي��ـ إنَّ ال��ب��الِد، دخ��الءَ
ب��ارت��ح��ال وآِذن��وا ب��ن��ي��ه��ا، ع��ن ف��ُخ��ذوُه ال��ردى ص��ف��رُة ِت��بْ��ُره��ا
ال��وب��ال ه��ذا ب��ع��د م��ن ب��وب��اءٍ ن��ذي��ٌر أت��ان��ا ف��ق��د لُ��ْط��ًف��ا! َربِّ
إم��ح��ال؟ م��ن اإلم��ح��ال أََوبَ��ْع��َد ق��ري��ٌب، آٍت وك��لُّ وج��راٌد،
واح��ت��الل ه��ج��رٍة َك��ْرُب ح��س��بُ��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا تَ��ت��رى ال��ك��روَب إن َربِّ

١٩٢٧ تموز ١٦
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رساخللود

زغلول سعد رثاء يف

ف��ي��س��ن��َف��ُد ال��م��دى ب��ع��د م��ا وال��ع��م��ُر ُد وتَ��ش��دُّ تَ��ع��لُّ��ٌق ب��ال��ح��ي��اة ل��ي
ي��ت��رّدد ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ِل��ل��م��وِت أنّ��ُه وأع��ل��م أُرّدده نَ��َف��ٌس
وي��خ��م��د ف��ي��س��ت��ك��ي��ُن ال��ط��ب��ي��ُب ي��ص��ف ب��م��ا أُخ��ات��ل��ه أل��ٌم ب��ي ويَ��لُ��مُّ
ُم��خ��لَّ��د ن��ج��وُت إْن ك��أن��ي وي��ل��ي األذى م��ن ن��ج��وُت أنّ��ي وي��س��ّرن��ي
ُم��ع��بَّ��د ال��ف��ن��اءِ إل��ى ال��ط��ري��ق إّن م��ن��يّ��ت��ي س��ي��َر ض��ّل��ل��ُت وك��أن��ن��ي
ت��رق��د وع��ي��نُ��َك يَ��ْق��ظ��ى ال��ردى ع��ي��ُن ال��ردى ع��ي��َن ب��خ��ادٍع ل��س��ُت ه��ي��ه��اَت
ُم��س��ت��ع��بَ��د وال ف��أح��ق��ره ُح��رٍّا ُم��س��ت��ع��ِب��ٌد ال ال��م��وِت ب��ع��د أن��َت أن��ا
ف��يُ��ن��ّض��د ويُ��ع��ّزه��ا ف��ي��دوُس��ه��ا، يُ��ذّل��ه��ا ال��ح��ي��اِة خ��ّزاَف ورأي��ُت
ألَوح��د س��ع��َد إّن ك��ال ف��ي��م��وَت؟ ال��ورى م��ن ع��ل��م��َت ك��م��ا س��ع��د ك��ان ه��ل
تَ��ت��م��رَّد ش��رق��يّ��ٌة ب��ه��ا ف��إذا م��ص��ريّ��ًة ن��ع��ي��ه ع��واص��ُف ه��بّ��ْت
أس��ود أب��ك��ُم ال��م��وِت َل��َع��م��ُر ي��وٌم ب��ِه ف��إذا ي��وَم��ه أس��أل وط��ف��ق��ُت
س��يُ��ل��َح��د ق��ي��ل ي��وَم َريْ��ب��ي وَل��ح��دُت ن��ع��ي��ِه ل��ي��ل��َة األق��دار ف��ي وارت��ب��ُت
ت��ف��ق��د؟ أروَع أيُّ أك��ب��ُر ال��ل��ُه زع��ي��م��ه��ا ب��ف��ق��د م��ص��ٍر ب��ن��و ُف��ِج��ع��ْت
يُ��ول��د؟ ك��س��ع��ٍد وه��ل ال��ب��ن��ي��ن، ثُ��ك��ُل م��اءُه رنّ��ق ال��ن��ي��ِل اب��َن ي��ا س��ع��ُد ي��ا
��د تَ��ت��وقَّ ال��ت��ي أض��ل��ُع��ه وال��ش��رُق خ��اف��ٌق ق��ل��ٌب ف��ق��دتْ��َك ال��ت��ي م��ص��ُر
ي��د تَ��ع��ّل��ق��ه��ا ل��ّم��ا وك��أن��ه األس��ى يُ��ص��ّرع��ه��ا ك��ب��ٌد وك��أن��ه��ا
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تُ��ع��بَ��د ك��ان��ت م��ن��ذ ال��ب��ط��ول��ة إن م��ج��ده��ا ب��اع��ُث وأن��َت م��ص��ُر، ع��ب��دتْ��َك
ويُ��ب��ّدد يُ��ب��ي��ده��ا ال��خ��ط��وِب ش��م��َل ب��ِه ق��ذف��ْت ع��ب��ده��ا ال��ب��ط��ول��ِة ربُّ
َج��ْل��م��د ه��ن��ال��ك ص��خ��ٌر ب��ه ف��إذا ت��يّ��اُره��ا ط��غ��ى وق��د ال��خ��ط��وَب ي��ل��ق��ى
وي��ص��م��د ع��ن��ه ف��تَ��ح��وُر ف��ي��ص��ّده��ا م��وُج��ه��ا تَ��داف��َع لُ��ج��ٌج ب��ه��ا وإذا
��د ويُ��م��جِّ ال��ورى يُ��ك��ب��ره ب��ال��غ��ار ُم��ك��لَّ��ٌل األك��فِّ ف��وق ب��ه وإذا
ال��م��ع��ب��د ح��ي��ث ال��غ��ّراء وال��ك��ع��ب��ُة ب��م��ع��ب��ٍد ال��ص��ف��ي��ِح ت��ح��ت ب��ه وإذا
وت��س��ج��د ال��وج��وِه ُح��رُّ ل��ه ت��ع��ن��و وِس��رُُّه ال��خ��ل��وِد ع��ي��ُن ب��ه وإذا
ال��س��يّ��د أن��َت وأن��َت ل��دي��َك، ت��ج��ث��و إن��ه��ا وال��ب��ط��ول��ُة ش��أنُ��َك س��ع��ُد ي��ا
ي��ط��رد ال��ع��زي��م��ِة َم��ّض��اءُ وال��م��وُت ان��ط��وْت وس��ت��ي��ن س��ب��ٍع ف��ي ال��ل��ُه،
ف��يُ��ْق��ِص��د ال��س��ه��اَم ي��رم��ي وع��ه��دتُ��ه ف��ت��ق��ّط��ع��ْت ج��ّم��ًة ال��ح��ب��ائ��َل ن��ص��َب
ويُ��س��دِّد س��ه��اَم��ه ي��ري��ُش م��ص��ٍر ف��ي م��ن��ه ب��أخ��ف��َق ال��م��ن��ف��ى ف��ي ك��ان م��ا
ُم��س��رَّد ع��ل��ي��َك درٌع وك��أن��ه��ا ل��ُه ص��م��دْت ال��ت��ي ب��ط��ول��تَ��َك ورأى
��د ي��ت��رصَّ خ��ائ��ًف��ا س��ري��َرَك وأت��ى ق��وَس��ُه وح��ّط��م ح��ب��ائ��َل��ه، ف��رم��ى
تُ��رّدد ان��ت��ه��ي��ُت» «وأن��ا وج��رع��تَ��ه��ا، ف��ع��رف��تَ��ه��ا ك��أس��ه خ��م��رَة ف��س��ق��اَك
ت��ه��م��د ال وج��ذوٌة ي��ف��ي��ض ن��وٌر ال��ق��وى ت��ل��ك وإن��م��ا ان��ت��ه��ي��َت، نَ��َع��ِم
ويُ��ن��ِج��د ال��ح��ي��اة ف��ي يُ��غ��ّور ف��ج��رى ُظ��ل��م��ات��ِه ف��ي ال��ش��رِق س��ب��ي��َل ف��ه��دْت
ي��ت��ن��م��رد ل��م��ن م��ص��ٌر وتَ��ف��رع��ن��ْت أع��دائ��ه��ا ع��ل��ى ب��ك��ل��ك��ل��ه��ا وه��وْت
ف��رق��د؟ ي��ط��ل��ع وأي��ن ي��ؤوب؟ ف��م��ت��ى ال��ث��رى يُ��ح��ّج��ب��ه ال��ه��ادي ال��ف��رق��ُد
ويُ��ق��ِع��د ب��ال��رئ��ي��س ال��م��ن��يّ��ِة غ��دُر يُ��ق��ي��م��ه��ا ال��ب��الد ع��ل��ى ح��س��رت��اه ي��ا
واألَْك��بُ��د ق��ل��وبُ��ن��ا ه��ول��ه��نَّ م��ن ت��ص��ّدع��ْت م��ص��َر زف��راُت زف��راتُ��ه��ا
ويَ��س��ع��د ن��داَك يُ��س��ع��ده ان��ف��ّك م��ا أرك��انُ��ُه ت��زل��زل��ْت م��ن��ذ (ع��ي��ب��اُل)
تُ��ج��َح��د ال ن��ع��م��ًة ع��زاؤَك ح��س��ب��ي ووص��ل��تَ��ُه ب��ُم��ص��اب��ه ع��زَّي��تَ��ه
تُ��ح��َم��د ل��َك ص��ن��ي��ع��ٍة أل��ِف َل��خ��ت��اُم وإن��ُه ال��ح��ي��اَة ب��ه خ��ت��م��َت ج��وٌد
ت��ج��م��د وع��ي��ٌن ب��ه ت��س��ي��ل ع��ي��ٌن وح��زنُ��ُه ف��ب��ات ل��ه نُ��ِع��ي��َت ول��ق��د
ال��م��رق��د ط��اب س��ع��ُد ي��ا ه��ادئً��ا نَ��ْم أح��ب��ب��تَ��ه��ا ال��ت��ي م��ص��َر ث��رى ه��ذا
��د تَ��ت��وسَّ ال��ذي ال��رم��ُس ه��ي أم��س��ْت أنّ��ه��ا َل��َو ت��وّد أف��ئ��دٌة ت��ف��دي��َك
ت��س��ه��د ع��ي��وٌن ب��ه��ا ك��ّل��ل��وَك ق��د ال��ت��ي األزاه��ي��َر أن ل��و وت��وّد
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الخلود رس

م��ورد — ت��ظ��م��أ ول��س��َت — وال��س��ل��س��ب��ي��ُل ت��ح��يّ��ٍة خ��ي��ُر وال��ري��ح��ان ال��رَّْوُح
تَ��ت��ج��دَّد ل��وع��ٌة ل��ذك��رَك بَ��ِرَح��ْت وم��ا وط��ٍن ف��ي ال��ذك��ُر م��ن��َك ي��خ��ُل ل��م

١٩٢٧ سبتمرب ٢٧ يف نابلس،
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َمِعنياجلامل

وح��ن��ي��ن��ي ب��ل��وع��ت��ي ع��ه��دي ط��ال ِع��دي��ن��ي أو ب��َزْوَرٍة أْس��ع��دي��ن��ي
َم��ك��ي��ِن ال��ف��ؤاد م��ن ق��راٍر ف��ي وغ��رام��ي ك��اذبً��ا، ال��ه��ج��َر أدَّع��ي
ي��روي��ن��ي ف��م��ْن األس��ى غ��ل��ي��ل م��ن ل��روح��ي ِريٍّ��ا وك��ان دم��ع��ي ِغ��ي��ض
أن��ع��ش��ي��ن��ي ب��ن��ه��ل��ٍة أن��ع��ش��ي��ن��ي ق��ل��ب��ي أذب��ل��ِت ال��ج��م��اِل َم��ع��ي��َن ي��ا
تُ��ح��ي��ي��ن��ي اب��ت��س��ام��ًة أف��ي��ض��ي أو م��اءٍ ق��ط��رَة ال��ج��م��اِل، م��ع��ي��َن ي��ا

∗∗∗
َم��ع��ي��ِن َع��يْ��ٍن م��اء م��ن ق��ري��بً��ا ـ��ِن ال��ري��اح��ي��ـ ب��ي��ن ال��ري��اِض ف��ي ض��ج��ع��ت��ي
ال��م��ك��ن��وِن ك��ال��ل��ؤل��ؤ ون��داُه ن��ديٍّ��ا أُْق��ح��وانً��ا ف��ت��ن��اول��ُت
وي��ق��ي��ن��ي ب��ه��ا ش��كِّ��ي أت��ح��رَّى ِت��ب��اًع��ا ع��ن��ه��ا األوراَق ون��زع��ُت
ظ��ن��ون��ي ف��ي��ه��ا ك��ذَّب��ُت وإال ـ��ُت، تَ��ف��اءَْل��ـ ُم��ن��اَي واف��ق��ْت ف��إذا
وج��ن��ون��ي ت��ع��لُّ��ل��ي م��ن ف��اض��ح��ك��ي ل��ن��ف��س��ي ال��ع��زاءُ ف��ي��ه ل��ه��ٌو ذاك
ال��ت��ك��وي��ن ودّق��ُة ف��ي��ه��ا ـ��ِرِك نَ��ْش��ـ م��ن وال��نَّ��ْش��ُر األزه��ار، ب��ي��ن ُط��ف��ُت
يُ��ب��ك��ي��ن��ي ب��م��ا م��نِّ��ي أدرى أن��ِت دم��وع��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��دى ق��ط��راُت
ال��تّ��ل��وي��ِن ف��ي ال��رائ��ع��اِت إل��ى ـ��ن��ي يَ��ْه��ِدي��ـ وذوُق��ِك ط��اق��ًة أن��ت��ق��ي
ي��م��ي��ن��ي ف��ي ب��ق��ائ��ه��ا م��ن ذَبُ��َل��ْت ع��ل��ي��ه��ا ويْ��ل��ي ال��ق��ل��وِب ح��ي��اَة ي��ا
ال��م��ن��ون م��رأى أخ��اف إنّ��ي ال��رُّوح إل��ي��ه��ا تُ��َردُّ ع��س��ى ف��ُخ��ذي��ه��ا

∗∗∗
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ج��ف��ون��ي ع��ن ال��ك��رى أب��ع��َد وم��ا ـ��َل، ال��لَّ��يْ��ـ أط��وَل وم��ا ال��ه��وى، أش��دَّ م��ا
ش��ج��ون��ي ف��أذك��ى س��رى ل��خ��ي��اٍل اس��ت��ح��ال��ْت — ه��ج��ع��ُت وم��ا — ذك��رى ُربَّ
أن��ي��ن��ي ت��الش��ى ك��م��ا ال��ّدي��اج��ي ف��ي وت��الش��ى َردَّن��ي ث��م ض��ّم��ن��ي،
��ك��ون ال��سُّ ف��ي ب��ص��رخ��ٍة ذُْع��ًرا ِل��ي َح��ْو َم��ْن ف��ن��بَّ��ه��ُت أم��ُره راع��ن��ي
َخ��لَّ��ف��ون��ي ول��ألس��ى ف��ن��ام��وا ـ��ُت، تَ��ن��اوْم��ـ ب��ل أُج��ْب، ف��ل��م س��أل��ون��ي

∗∗∗
ُم��ب��ي��ن ص��ب��اٍح ع��ن ال��ل��ي��ُل وان��ج��ل��ى ص��داه��ا ع��اَد ب��ال��ح��ي��اة م��رح��بً��ا
ال��غ��ص��ون م��ائ��س��اِت ف��ي ت��ت��غ��نَّ��ى وط��ي��ٌر ن��وٌر ال��ص��ب��اِح ُس��ف��راءُ
ال��م��ج��ون ع��ذُب ال��غ��ن��اءِ ش��ج��يُّ ـ��ُر وال��بَ��ْح��ـ ْوَح، ال��دَّ ي��داع��ُب ون��س��ي��ٌم
ال��ع��ي��وِن ِم��ْلءُ ال��ج��ب��اِل وج��م��اُل ال��ح��ن��اي��ا ِم��ْلءُ ال��ِوْدي��اِن وج��الُل
ك��ال��ج��ب��ي��ن ن��ق��اؤُه وث��ل��ٍج ـ��ِك، ِف��ي��ـ أَم��ل��ي ك��أن��ه اخ��ض��راٍر ف��ي

∗∗∗
ُم��ع��ي��ن م��ن أج��د ل��م إن وُم��ع��ي��ن��ي أُنْ��س��ي ال��ط��ب��ي��ع��ُة ه��ذه إنّ��م��ا
ف��ن��وِن م��ن ي��م��ي��نُ��ه��ا أب��َدَع��تْ��ُه م��ا ف��ي ذات��ِك ج��م��اَل أتَ��ق��رَّى
وال��ي��اَس��م��ي��ِن ال��ورود وط��ي��ِب ـ��ِر ال��ّط��يْ��ـ وأُن��ش��ودة ��اف��ي، ال��صَّ ال��غ��دي��ر ف��ي
ِع��دي��ن��ي أو ب��َزْوَرٍة أْس��ِع��دي��ن��ي ح��ن��ي��نً��ا إالَّ ازَدْدُت م��ا أن��ي غ��ي��َر

(١٩٢٨ سنة (ونرشت ١٩٢٧ يف نظمت
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أشجاين احلمى نحو محلتني

األط��ي��ار ص��وادُح نَ��بّ��ه��تْ��ن��ي
األش��ج��ار ذُرى ع��ل��ى تَ��تَ��غ��نَّ��ى
األن��وار م��ل��ي��ك��ُة وتَ��َج��ّل��ْت

ونَ��ْه��ال َغ��الٍّ األق��اِح ثُ��غ��ور م��ن َط��ّال ت��رُش��ف ال��ص��ب��اِح ع��رِش ف��وق
األزه��ار َج��نَ��ى إل��ى ب��اك��َرتْ��ن��ي روح��ي ش��ق��ي��ق��ُة ل��و ف��ت��م��نّ��يْ��ُت

∗∗∗
َج��ن��اه��ا أب��اح��ْت روض��ٍة ف��ي أن��ا
أت��اه��ا ك��ئ��ي��ٍب َص��بْ��وٍة ذي ك��لَّ
ش��ذاه��ا ي��ف��وُح وردٌة ُه��ن��ا ه��ا

��اح��ا ال��تُّ��فَّ تُ��ع��ان��ُق وال��دَّوال��ي األق��اح��ا يُ��ح��يِّ��ي نَ��رج��ٌس ه��ن��ا ه��ا
ال��نَّ��ه��اِر ب��ع��د ال��ن��ه��اَر ونَ��ْق��ِض ، ـ��ظِّ��لِّ ال��ـ وارَف م��ًع��ا ن��س��ت��ب��ْق ب��ادري

∗∗∗
ُع��ي��ونُ��ْه ف��اض��ْت ح��ي��ن ال��روُض ض��ِح��َك
ي��اَس��م��ي��نُ��ه ال��ث��رى ف��وَق وت��رام��ى
ُغ��ص��ونُ��ه ف��ن��اح��ْت َص��ْف��َص��اُف��ُه ه��اَم

أيّ��ام��ي ع��ل��ى أب��ك��ي أن��ي غ��ي��َر وُه��ي��ام��ي ُه��ي��اُم��ُه ف��س��واءٌ
أُواِر ذاُت ال��ض��ل��وع ف��ي َل��وَْع��ٌة ش��بّ��ْت ح��ي��ن ال��نَّ��وى ِب��َك َف��َج��َع��تْ��ن��ي
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∗∗∗
ب��ي م��ا ال��ن��اس ع��ن أُخ��ف��ي ع��اٌم م��رَّ
وع��ذاِب ٍح ُم��ب��رِّ َح��ن��ي��ٍن ِم��ن
اك��ت��ئ��اب��ي ف��ي��َم يَ��س��أل��وَن ول��ق��د

ب��ض��ل��وع��ي؟ م��ا يُ��درك��ون ال ث��مَّ دم��وع��ي يُ��ب��ص��رون ك��ي��ف ويْ��َح��ه��ْم
ب��األس��راِر ال��دُّم��وُع ف��ت��ب��وُح ه��واُه ال��م��ح��بُّ ي��ك��ت��ُم ول��ق��د

∗∗∗
غ��دي��ُر ي��ا ع��ه��َدن��ا أن��َت ذاك��ٌر
ن��ض��ي��ُر َغ��ضٌّ وال��ع��ي��ُش ك��نّ��ا ي��وم
ن��س��ي��ُر ك��نّ��ا َض��ّف��ت��يْ��َك وع��ل��ى

تَ��خ��ون��ا أالَّ ع��ل��ي��َك وأخ��ذن��ا ُش��ج��ون��ا ع��ن��ا ال��ح��دي��َث ف��روي��َت
ال��تَّ��ذْك��اِر ع��ن ال��نّ��وى أذْه��ل��تْ��ن��ي ف��إن��ي ال��ح��دي��َث ذاك ل��ي ف��أَِع��ْد

∗∗∗
تَ��نْ��َدى واألزاه��ي��ُر أن��َت ذاك��ٌر
ِع��ْق��دا ل��ل��ِج��ي��د ِم��نْ��ه��نَّ نَ��َظ��ْم��ن��ا ك��م
ا نَ��دَّ ف��اح ��ب��ا ال��صَّ ه��بَّ��ِت ف��إذا

ال��ع��ن��اِق ط��وي��ِل م��ن ال��ِع��ْق��ُد َف��ذَوى ب��ال��ف��راِق ُم��ؤِذنً��ا ال��ل��ه��ُو وان��ق��ض��ى
األبْ��ص��اِر ع��ن ُس��ْق��ًم��ا يَ��تَ��وارى وج��س��م��ي ي��ل��وُح َخ��يْ��ُط��ه ي��زْل ل��م

∗∗∗
َف��نُ��وح��ي أو َغ��رِّدي األي��ِك اب��ن��َة ي��ا
ج��روح��ي ال��َه��دي��ُل يَ��ألُم ف��ع��س��ى
ُروح��ي ش��ق��ي��ق��ِة ع��ْن ��ب��ُر ال��صَّ نَ��َف��َد

ُغ��ْص��ِن ف��وق أت��ي��ِت��ه��ا إْن واْس��ج��ع��ي ع��نّ��ي ال��رِّس��ال��َة ه��ذه ف��اح��م��ل��ي
ب��األخ��ب��اِر ت��روح ع��س��اه��ا ـ��طَّ��يْ��ِر ال��ـ إل��ى تُ��ص��غ��ي األص��ي��ِل ع��ن��د َف��ْه��َي
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أشجاني الحمى نحو حملتني

∗∗∗
أش��ج��ان��ي ال��ِح��م��ى ن��ح��و َح��َم��َل��تْ��ن��ي
ال��م��ك��اِن ج��الل م��ن ف��ت��ه��يَّ��ب��ُت
ي��داِن م��ق��ل��ت��يَّ ف��وق وإذا

ق��دي��م��ا َل��ثَ��ْم��ُت م��ا وتَ��ع��رَّْف��ُت ون��ع��ي��م��ا ن��ض��رًة ف��ت��ل��ّم��س��ُت
داِر ب��أك��رِم ض��ي��ًف��ا أن��زل��تْ��ن��ي ��ا ك��فٍّ وَق��بَّ��ل��ُت م��رح��بً��ا ي��ا ق��ل��ُت

∗∗∗
وادي��ِك ف��ي ال��ن��س��ي��ِم خ��ط��راُت
ِف��ي��ك ِم��ن ب��ُق��ب��ل��ٍة َص��بَّ��ح��تْ��ن��ي
تَ��ش��ف��ي��ِك ب��ق��ب��ل��ٍة ع��ادْت ث��م

وال��رَّيْ��ح��اِن م��ن��َك ب��ال��رَّْوح ُف��زُت ��اِن» ال��رُّمَّ «وادَي ي��ا ف��س��الًم��ا
ال��دي��اِر أه��َل يُ��ِظ��لُّ داٍن ��اُن وال��رُّمَّ دي��اِرَك إل��ى واح��ن��ي��ن��ي

١٩٢٨ أيار ٢١ يف نرشت
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منديلحسناء

ح��ن��اي��اه��ا ف��ي نُ��وًرا ��َس تَ��ن��فَّ إذا ع��اك��ف��ٌة وال��ظ��ل��م��اءُ ال��ف��ج��ِر رون��ُق م��ا
وأش��ج��اه��ا أح��اله��ا األغ��اري��د م��ن ُم��رِس��ل��ًة ال��ط��ي��َر ت��دع��و ال��ط��ي��ُر ف��ه��بَّ��ِت
ت��غ��ش��اه��ا ال��ِف��ي��ح ال��ري��اض ف��ي ت��ف��تَّ��ح��ْت وق��د ال��خ��دوِد ك��أم��ث��ال ال��وروُد وال
ت��رع��اه��ا ال��ش��ه��ِد وأمُّ األُق��ح��وان ف��ي ك��ام��ن��ٌة ال��ط��لِّ ق��ط��راُت وال ك��ال
ث��ن��اي��اه��ا ل��ي والح��ت ال��نِّ��ق��اِب، ت��ح��ت اب��ت��س��م��ْت إذا َم��يٍّ م��ن ب��أج��م��َل ي��وًم��ا
وأَّواه��ا آًه��ا أُك��اب��ده ش��وٌق ك��ب��دي وف��ي م��يٌّ ت��ف��ارق��ن��ي غ��ًدا

١٩٢٨ حزيران ١٢ مساء





الشام حريق

نديم إىل

َح��ّراِن��ه��ا ال��روِح ظ��ام��ي ل��ه��ف��َة وُس��ّك��ان��ه��ا ال��ش��ام ع��ل��ى َل��ْه��ف��ي
ب��غ��زالن��ه��ا َم��ف��ت��وٍن ض��ل��وُع ل��ك��نَّ��م��ا ال��ن��اُر أح��رق��تْ��ه��ا م��ا
ب��آذان��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��س��م��ع��ه ن��اُرُه أُض��ِرم��ْت إّم��ا وال��ح��بُّ
ب��غ��ي��ط��ان��ه��ا ال��ن��اِر تَ��ش��بُّ��ُث راع��ن��ي ف��ق��د أخ��ب��ْرن��ي «ن��دي��ُم»
وُرّم��ان��ه��ا ال��غ��ّض وتُ��وتِ��ه��ا (ت��ي��ن��ه��ا) إل��ى ال��ن��اُر س��رِت ه��ل

١٩٢٨ حزيران ٢٥





وأمل تفاؤل

ال��ع��وي��ُل وال ال��ب��ك��اءُ ـ��َف��ُع��َك يَ��نْ��ـ ل��ي��س دم��وَع��َك، ك��ف��ك��ْف
ال��ك��س��ول إالَّ ش��ك��ا ف��م��ا َن، ال��زَّم��ا ت��ش��ُك وال وان��ه��ْض
ال��س��ب��ي��ل ك��ي��ف ت��ق��ْل وال ـ��َل، ��ِب��ي��ـ ال��سَّ ب��ه��ّم��ت��َك واس��ل��ْك
ال��دل��ي��ل وح��ك��م��تُ��ه ي��وًم��ا س��ع��ى أم��ٍل ذو ض��ّل م��ا
ن��ب��ي��ُل وَم��ق��ص��ُده ي��وًم��ا ام��رٌؤ خ��اب وال ك��الَّ،
وال��َح��َزْن ب��ال��ت��أوُّه ـ��َرَك ُع��ْم��ـ م��س��ك��ي��ُن ي��ا أف��ن��ي��َت
ال��زم��ن ح��ارب��ن��ي ت��ق��وُل: ـ��ِن، ال��يَ��َديْ��ـ م��ك��ت��وَف وق��ع��دَت
إذن؟ ب��ه ي��ق��وم ف��م��ن ـ��َت، أَنْ��ـ ب��ال��ع��بء ت��ق��م ل��م م��ا

∗∗∗
أم��راض��ه��ا م��ن وأن��َت ِد» ال��ب��ال «أم��راُض ق��ل��َت: ك��م
أع��راِض��ه��ا؟ ع��ن ف��تَّ��ش��َت ف��ه��ْل ِع��لَّ��تُ��ه��ا وال��ش��ؤُم
أن��ق��اِض��ه��ا ع��ل��ى ـ��ِدُم��ه��ا تَ��ْه��ـ ال��ف��أَس َح��َم��ْل��َت َم��ن ي��ا
إن��ه��اِض��ه��ا إل��ى يَ��س��ع��ى ال��ذي أن��َت ف��م��ا اق��ع��ْد
أح��واض��ه��ا ف��ي تَ��ُع��بُّ َب ال��ّذئ��ا ب��ع��ي��ن��يْ��َك وان��ظ��ْر
ال��وط��ْن»؟! «َف��ْل��ي��ح��ي وت��ص��ي��ُح: ويُ��ش��ت��رى يُ��ب��اع وط��ٌن
ال��ث��م��ن دِم��َك م��ن ل��ب��ذل��َت َخ��يْ��َرُه ت��ب��غ��ي ك��ن��َت ل��و
ال��ِف��َط��ن أه��ل م��ن ك��ن��َت ل��و ج��رَح��ُه تَ��ْض��ِم��ُد ول��ق��م��َت
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∗∗∗
��ل��ي��َق��ْه وال��سَّ ب��ال��غ��ري��َزِة ـ��ِث��َك َح��ِدي��ـ ف��ي ال��ت��ش��اؤُم أض��ح��ى
ن��ع��ي��َق��ه ال��دن��ي��ا وأس��م��َع َر ال��دِّي��ا نَ��ع��ى ال��ُغ��راِب م��ث��َل
ال��ح��ق��ي��ق��ه ت��ج��رُح��ه ال��ق��ل��ِب ـ��ُض وال��م��ري��ـ ال��ح��ق��ي��ق��ُة، ت��ل��ك
بَ��ري��َق��ْه ه��ذا ي��ا ف��اس��تَ��ْه��ِد ب��ري��ُق��ُه ي��ل��وُح أم��ٌل
ِض��ي��َق��ه ت��ش��ُك ل��م ول��ْو ل��ه، ـ��َت س��َع��يْ��ـ ل��و ع��ي��ُش��َك ض��اَق م��ا
ال��ب��دْن ال��وه��ُم ف��أس��ق��َم َم، ��ق��ا ال��سَّ ت��وّه��م��َت ل��ك��ْن
ال��َوَه��ْن ال��ع��ظ��م ف��ي ف��َدبَّ ـ��َت، وَه��نْ��ـ ق��د أنّ��َك وظ��ن��ن��َت
ل��ل��ك��ف��ن ي��ن��ظ��ُر دام م��ا ال��رَّدى يُ��ره��بُ��ه وال��م��رءُ

∗∗∗
وال��وف��اق��ا ال��ت��ض��اُم��َن أْح��ل��ى م��ا ال��ل��َه ثُ��ّم ال��ل��َه
ِش��ق��اق��ا وال ن��زاَع ال ـ��َل��َف، تَ��أْل��ـ ُم��ؤتَ��م��ًرا بُ��ورك��َت
راق��ا ق��ب��ُل م��ن ي��ك��ْن ول��م ـ��ِه، ِف��ي��ـ راَق ف��ؤاٍد ِم��ْن ك��م
ِده��اق��ا ل��ك��م ال��ه��ن��اءِ ك��أَس م��وط��ن��ي ي��ش��رُب ال��ي��وَم
ِص��ف��اق��ا أوج��َه��ه��م تَ��َرْوَن ـ��َن، ب��م��ش��اغ��ب��ي��ـ ت��ع��ب��أوا ال
ال��ِف��تَ��ْن ل��ه��ا تَ��َل��ذُّ — ـ��ُك��ُم أُِج��لُّ��ـ — ف��ئ��ٍة م��ن ب��دَّ ال
ال��ل��ب��ن ذاَك أُرِض��ع��ْت ل��ِة، ال��طُّ��ُف��و م��ن ال��ن��ف��وُس ت��ل��ك
��َغ��ن ال��ضَّ ي��رع��اه��ا وب��ات ِم، ال��ِخ��ص��ا ُح��بِّ ع��ل��ى ن��ش��أْت

∗∗∗
ح��ق��ي��ُر م��ط��ل��بَ��ه��م ف��إنَّ ـ��َن، ب��ال��م��ْرج��ف��ي��ـ ت��ح��ِف��ل��وا ال
ال��غ��رور م��ن��ش��ؤه ال��ن��اِس ِر ُظ��ه��و ع��ل��ى ال��ظ��ه��وِر ح��بُّ
ال��ف��ج��وُر ه��و ف��ال��ظ��ه��وُر ـ��نُ��َك، يَ��زي��ـ ف��ض��ٌل ي��ك��ْن ل��م م��ا
ال��ك��ب��ي��ر األم��ُل ذل��ك ـ��تُ��ْم أَنْ��ـ ال��ل��ِه ب��ع��يْ��ن ِس��ي��روا
ال��ص��دور ت��ل��ك ت��ب��ارَك��ْت ُر ��دو ال��صُّ َص��َف��ِت ف��ق��د س��ي��روا
��نَ��ْن ال��سُّ خ��ي��ُر ب��الدك��م ـ��ِر ل��َخ��يْ��ـ ف��ُس��نّ��تُ��ُك��م ِس��ي��روا
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وأمل تفاؤل

َق��َرن ف��ي وال��ت��ف��اؤَل لُ��َف وال��تَّ��آ ال��م��وّدَة ُش��ّدوا
وارت��ك��ن ال��ف��ض��ي��ل��ِة ع��ل��ى ءُ ال��ِب��ن��ا ق��ام إن خ��وَف ال

∗∗∗
ال��غ��ِد أم��ُل إن��ك��م ًم��ا َس��ال وُق��ْل ال��ش��ب��اَب َح��يِّ
ال��م��ع��ت��دي األث��ي��م دف��ِع ع��ل��ى ع��زائ��م��ُك��م ��ْت َص��حَّ
ي��د أق��وى ع��ل��ى ت��ْع��ل��و ي��ًدا ل��ك��م َم��دَّ وال��ل��ُه
ال��ن��دي ال��زَّه��ُر ك��أنّ��ه َب، ال��ش��ب��ا ل��َك أُزفُّ وط��ن��ي
يَ��ْع��ِق��د ل��م وإْن ي��وًم��ا َل��ه ث��م��ٍر م��ن بُ��دَّ ال
ال��َح��َس��ْن ال��ُخ��لُ��ُق وروُح��ه ـ��ُح، ��ِح��ي��ـ ال��صَّ ال��ِع��ل��ُم ري��ح��انُ��ه
ُم��رتَ��ه��ن ب��ح��بِّ��َك وط��ن��ي ي��ا ال��ق��ل��ب وإنَّ وط��ن��ي،
اط��م��أن ل��َك يُ��ري��ُد ب��م��ا َت ظ��ِف��ْر ف��إْن ، ي��ط��م��ِئ��نُّ ال

١٩٢٨ تموز ١٢ يف نرشت
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عمر يا كيفعيناك

عينيه يف أمًلا يشكو وكان فروخ عمر صديقه إىل

ال��س��ه��ْر أدم��اه��م��ا أن��ا ُع��م��ْر ي��ا ع��ي��ن��اَك ك��ي��َف
ف��ان��ه��م��ر ال��ه��مُّ ط��غ��ى ِع ال��دُّم��و م��ن وَع��ص��يٌّ
��ح��ر ال��سَّ ل��دى ح��ب��ي��ٍب م��ن ب��ي أل��مَّ وخ��ي��اٌل
ال��ن��ظ��ر ع��ن وت��وارى ب��م��ض��ج��ع��ي ح��ي��نً��ا ط��اف
نَ��َف��ر ع��ن��دم��ا م��ه��ج��ت��ي ج��وان��ح��ي أت��ب��ع��تْ��ه

∗∗∗
ع��م��ر ي��ا ب��ي��روَت ط��ىءِ ش��وا ع��ل��ى ل��ي��ل��ي أي��ن
ال��ق��م��ر وج��ه��ه��ا وم��ن ُم، ال��ظ��ال َف��ْرع��ه��ا م��ن ك��ان
وال��س��م��ر ال��ل��ث��ِم ط��يّ��ُب ُم��َق��بَّ��ٌل وس��م��ي��ري
ال��ظ��ف��ر ن��ش��وُة ب��ه��ا ُت ظ��ف��ر وق��د وُم��دام��ي

∗∗∗
غ��ب��ر ال��ذي وال��زم��اُن وش��رَّت��ي ل��ه��وي أي��ن
اف��ت��ك��ر ال��ه��اج��ُر وال ـ��ٍر، ِب��َه��ْج��ـ أف��ت��ك��ر ل��م ح��ي��ن
ب��ال��ب��ص��ر ال��ل��م��ُح ه��ي ة، وال��ح��ي��ا أي��ن ال أي��ن
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ح��ض��ر إذا س��ري��ًع��ا ُر ��رو ال��سُّ ي��ذه��ب ه��ك��ذا

١٩٢٨ آب ٣١ يف نابلس،
(١٩٢٨ أيلول األصول: بعض (ويف
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حطِّني

األدباء وأخذ فلسطني، زيارة عىل بك شوقي أحمد املرحوم الشعراء أمري عزم يوم نظمها
هذه وراء من إبراهيم رمى وقد تتم، لم الزيارة ولكن له، مهرجان إلقامة العدة؛ يعدون

قضيتها. ويف فلسطني، يف شعًرا لينظم الشعراء؛ أمري إثارة إىل القصيدة

ال��ب��ي��اِن ب��ن��اب��غ��ِة أه��ًال ال��م��ه��رج��اِن ب��ربِّ أه��ًال
وال��ص��ْول��ج��ان ب��ع��رش��ه��ا، ال��م��س��ت��ق��لِّ ال��ق��ل��وِب َم��ِل��ِك
ال��ِع��ي��ان دون ت��اج��ه ـ��َع��ُة أش��ْع��ـ ح��ال��ْت ٍج وُم��ت��وَّ
ال��ب��ي��ان وم��ع��ج��زِة ـ��ُف��ص��ح��ى اْل��ـ ش��اع��ِر «ب��ش��وق��ي» أه��ًال
راْن ل��ُع��الَك ف��رق��ٍد م��ن ك��م ال��ش��ع��راءِ ف��رق��َد ي��ا
يَ��ْخ��ُف��ق��ان س��ري��رَك ع��ل��ى ِن، ��را ُم��ن��شَّ ال��خ��ل��وِد َع��َل��م��ا
ال��ل��س��ان ع��ل��ى ي��ف��ي��ُض م��ا ِدَك ُف��ؤا ف��ي ي��ن��ف��ُخ ج��ب��ري��ُل
ب��ال��ِج��ن��ان ط��وَّف ح��ي��ن َح��َك، ُرو ب��ال��نّ��ف��ح��ات وأم��دَّ
ال��م��ع��ان��ي أب��ك��اُر ل��دي��َك ِن ال��ج��ن��ا ب��أب��ك��ار ف��إذا
ال��ه��وان ع��ل��ى ت��ق��ي��ُم أبَ��ْت ـ��َن ِح��ي��ـ ال��ف��ي��ح��اءِ ب��اك��َي ي��ا
ك��ال��دِّه��ان ال��ب��واس��ِل ب��دم وردًة ك��ان��ت أي��اَم
ال��َع��وان ال��ح��رب ل��ظ��ى ف��ي َم��َك َس��ال (ب��ردى) ع��ن أرس��ل��َت
ال��ُغ��وط��ت��ان ه��يّ��ج��تْ��ه ـ��َك��ُف» يُ��ك��ْف��ـ ال «دم��ًع��ا وذرف��َت
ج��نّ��ت��ان تَ��خ��ايَ��ُل ف��ي��ه ُق��ل��تَ��ُه م��ّم��ا ال��ب��ي��ُت
ت��ج��ري��ان دم��ًع��ا ع��ي��ن��اِن ف��ي��ه��م��ا رث��اؤَك أب��ًدا



الكاملة الشعرية األعمال

دان َوْه��و ف��اع��ج��ْب ��ع��ُب َل��ل��صَّ َج��ن��اه��م��ا وإنَّ ه��ذا

∗∗∗
ش��ج��ان��ي م��ا ق��ل��بَ��َك يُ��ْش��ِج ـ��َش��ْع واْخ��ـ ِح��طِّ��ي��َن ع��ل��ى ْج َع��رِّ
ال��م��ك��ان ف��ي (ي��وس��َف) آث��اَر ت��رى ه��ل ه��ن��اِل��َك وان��ظ��ْر
ال��ي��م��ان��ي وال��س��ي��ِف ال��ت��اِج َربَّ ال��دي��ِن) (ص��الَح أي��ق��ْظ
ال��ِه��ج��ان ال��خ��ي��ِل ـ��يُ��وب��يّ��َة أَيْ��ـ ش��ع��واءَ وُم��ث��ي��َره��ا
ال��لَّ��ب��ان ف��ي واألس��نّ��ُة ـ��ًح��ا َض��بْ��ـ ل��دي��ه ب��ال��ع��ادي��ات
دخ��ان م��ن ال��ع��ج��اج��ِة غ��ي��ُر وم��ا ب��م��ارِج��ه��ا ت��رم��ي
ال��َج��ن��ان ص��بَّ��اِر أخ��ط��اِر اْل��ـ ع��ل��ى خ��طَّ��اٍر ك��لِّ ف��ي
ال��ط��ع��ان َدَرك ف��ي ال��م��وِت ُد ُق��ي��و أْدرِع��ه��م ح��ل��ق��اُت
آِن َم��ض��ارب��ه��نَّ ع��ل��ى ـ��ِم، ال��َح��ِم��ي��ـ م��اءُ وس��ي��وُف��ه��م
ال��ِع��ن��اِن ُم��رخ��اُة ال��نّ��ق��ِع ف��ي ُك��م��اِت��ه��ا َط��ْوُع وال��خ��ي��ُل
ال��ّره��ان ي��وم ف��ي ـ��َق��َص��ب��اِت اْل��ـ تُ��ح��رَز أو ت��ن��ث��ن��ي ال
ال��خ��اف��ق��ان ش��اه��ِدي��ه ـ��ِك��ُر يُ��نْ��ـ ل��ي��س ي��وُم��ِك ح��ّط��ي��ُن
��ن��ان ال��سِّ إل��ى ��ن��ان ال��سِّ م��ن ـ��ِه، ِف��ي��ـ األرواُح ت��ت��ط��اي��ُر
َح��وان أج��س��اٍم ف��وق ٍت، ُم��ق��وَّم��ا ال��ّس��ه��اَم وت��رى
ق��ان اإلف��رن��ج دم م��ن ـ��َم��ُر، أَْح��ـ األرِض أدي��ُم ف��إذا
ع��ان ظ��م��آُن وم��ل��ي��ُك��ه��م ال��رَّدى ك��أس م��ن يُ��س��َق��ْون
ال��َع��ن��ان م��رم��وُق وال��نَّ��ص��ُر ال��وغ��ى َرْه��ُج ان��ج��ل��ى ح��ت��ى
م��ه��رج��ان ف��ي ل��واِئ��ه ـ��َت تَ��ْح��ـ ال��دي��ِن ص��الُح وم��ش��ى
األذان ُش��َرُف ت��ك��ب��ي��َرُه ��ع��ْت وَرجَّ األذاُن وع��ال

∗∗∗
ب��األم��ان؟ ُص��روِف��َك م��ن ل��ي َم��ْن ال��دَّوالِت أُم��ق��وَِّض
ب��ان ال��م��ج��د ف��ي أم��ث��اَل��ه��ا ب��ن��ى م��ا ُص��روٌح ُدكَّ��ْت
ال��م��غ��ان��ي ه��ات��ي��َك ف��ابْ��ِك « َع��ِل��يٍّ «أب��ا ال��م��ص��اُب ج��لَّ
ال��ه��وان ع��ل��ى ي��ص��ب��رون ال ع��ه��دتَ��ه��م ال��ذي��ن ذه��َب
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حطِّني

أْش��ع��ب��اِن ت��ن��ادى وه��ن��ا أْش��ع��ٌب ي��ط��م��ُع م��ص��َر ف��ي
وال��ت��وان��ي وال��ت��ش��اؤُم ِئ��د، ��دا ال��شَّ ف��ي ال��ت��خ��اذُل وه��ن��ا
ب��األم��ان��ي ال��ت��ع��لُّ��ِل ط��وُل ع��زَم��ه��ا ي��ق��تُ��ُل وال��ن��ف��ُس

∗∗∗
غ��ان ال��ش��ع��ِر أم��ي��َر ي��ا ـ��ه��ا َع��نْ��ـ وأن��َت إل��ي��َك ُخ��ذه��ا
ال��ِح��س��ان َخ��َف��ر ع��ل��ى نَ��َزٌق ��ب��ا ل��ل��صِّ ف��ي��ه��ا ح��س��ن��اءَ
ه��ان��ي ب��ن ال��َح��َس��ن إل��ى تُ��ع��زى «َك��ْرم��ٍة» م��ن ن��ف��ح��اتُ��ه��ا
تُ��دان��ي أو ي��وًم��ا ال��ش��ع��راءُ ش��أوَك ت��ب��ل��ُغ ه��ي��ه��ات

١٩٢٨ األول ترشين يف نرشت
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حرية

نائمة مستلقية رآها وقد

ع��ي��ن��يْ��ه��ا م��ن األح��الَم ��َر ف��أُن��فِّ ق��اس��يً��ا ��ى أُس��مَّ أن أرغ��ُب ك��ن��ُت م��ا
إل��يْ��ه��ا تُ��م��دَّ أن ت��ح��اذُر وي��دي إي��ق��اظ��ه��ا إل��ى ي��دف��ع��ن��ي وال��ش��وُق
ج��ف��ن��يْ��ه��ا ُم��ف��ارٍق غ��ي��َر ف��أق��ام ب��ن��ع��م��ٍة ال��رق��اُد َش��َع��َر وك��أنّ��م��ا
ج��ن��ب��يْ��ه��ا؟ ع��ل��ى تَ��ق��لُّ��ِب��ه��ا م��رأى ب��ِه يَ��ف��ِت��ْك ل��م ك��ي��ف ل��ق��ل��ب��ي، وي��ٌل
ن��ه��ديْ��ه��ا تَ��ُرْع ال وي��ح��َك ش��وُق ي��ا ض��ل��وُع��ه��ا تُ��ِك��نُّ ِم��ّم��ا ��دْت وت��ن��هَّ
َخ��دَّي��ه��ا نَ��دى ُم��ْرتَ��ِش��ًف��ا ي��ن��َك��بُّ ل��َش��ع��ره��ا ن��ظ��رُت أن��ي ج��ًوى ح��س��ب��ي
َزنْ��َديْ��ه��ا ��ًدا ُم��ت��وسِّ ويُ��ث��ي��ُرن��ي ال��ك��رى ب��ه��ا اط��م��أنَّ إذا م��ن��ه وأغ��اُر

∗∗∗
ع��ل��ي��ه��ا ح��ن��وُت وق��د ، ل��ديَّ ص��ب��ٍر م��ن ي��ب��َق ل��م ع��اش��ٍق ب��َل��ْه��َف��ِة أرن��و
َق��َدَم��يْ��ه��ا ع��ل��ى أج��ث��و ل��و وأودُّ ه��ي��ب��ًة ف��أُبْ��ِع��ُد أدب��ي ف��ي��ص��دُّن��ي
أم��ريْ��ه��ا ف��ي ف��اْح��تَ��ْرُت ��ٍب، وتَ��ل��هُّ ت��رى م��ّم��ا تَ��ه��يُّ��ٍب ب��ي��ن ف��ال��ن��ف��ُس
َش��ف��ت��يْ��ه��ا ع��ل��ى أص��ح��و ال ف��وق��ع��ُت ال��م��دى ب��َي ب��ل��غ��َن أش��واق��ي ول��ع��ّل

١٩٢٨ الثاني) (ترشين نوفمرب ٨





الذاهل احلبيب

(… (م لسان عىل

أب��اح��ا م��ا ل��ن��ا ال��ه��وى أب��اَح ق��د ال��م��ص��ب��اح��ا وأط��ف��ِئ ح��ب��ي��ب��ي ُق��ْم
وِوش��اح��ا دون��ه م��ن ِس��ت��ًرا ـ��َم��ُة ال��ظُّ��ْل��ـ ك��ان��ِت إْن االع��ت��ن��اُق ح��بّ��ذا
األرواح��ا تُ��س��ّرح ول��ك��ْن ُه، َم��ْرآ َم��ل��ذَّة ع��ن ال��ع��ي��َن تَ��ْح��ِب��ُس

ال��م��ص��ب��اح��ا وأط��ف��ِئ ح��ب��ي��ب��ي ُق��ْم

∗∗∗
ال��ج��ف��وِن س��اه��راِت ال��س��م��اوات ف��ي ال��ع��ي��وِن ت��ل��ك غ��ي��َر ال��ك��وُن رق��د
ال��ظ��ن��ون س��وءَ يُ��ث��ي��ر وس��واه��ا ب��ِس��رٍّ ت��ب��وح ف��ل��ن ت��خ��ْف��ه��ا ال
خ��ؤون م��ن أه��ل��ن��ا ب��ي��َن وك��م ـ��ِل، األْه��ـ م��ن وأْوف��ى أح��ن��ى وأراه��ا
وض��اح��ا وج��وًه��ا ل��ن��ا ُم��بْ��دي��اٍت ب��اس��م��اٍت ل��ه��ا وان��ظ��ْر ت��خ��ْف��ه��ا ال

ال��م��ص��ب��اح��ا وأط��ف��ِئ ح��ب��ي��ب��ي ُق��ْم

∗∗∗
ال��ع��وي��ال ِم��نّ��ا ف��ي��ه ال��ص��م��ُت ف��ش��ك��ا ط��وي��ًال ل��ي��ًال ق��ب��ُل م��ن س��ه��رن��ا ك��م
ونُ��ح��وال ص��ب��وًة ن��ق��اس��ي��ه م��ا ي��ب��ال��ي ال أش��ه��ًرا ال��ب��ي��ُن وب��غ��ى
ال��ذه��وال ع��ن��ك وخ��لِّ ف��ان��ت��ه��ْزُه ق��ص��ي��ٌر ال��ل��ق��اءَ إن ف��ال��ت��ق��يْ��ن��ا،
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أش��ب��اح��ا ال��دج��ى ف��ي ي��ت��وثَّ��بْ��َن ال��ل��وات��ي ال��ه��م��وَم ت��ل��ك َوْل��ن��ودِّع
ال��م��ص��ب��اح��ا وأط��ف��ِئ ح��ب��ي��ب��ي ُق��ْم

∗∗∗
ف��رارا ج��ئ��ن��ا وك��ي��ف ح��ب��ي��ب��ي، ي��ا واألخ��ط��ارا األس��ف��ار ن��س��ي��َت ه��ل
م��رارا ت��ك��ون ل��ي��ت��ه��ا وي��ا ال��ح��ّب، ن��ع��م��ُة م��رًة ال��ن��اس غ��ف��ل��ُة
ِق��ص��ارا تُ��س��ت��رّد ال ث��الثً��ا دقَّ ف��ق��د ال��زم��ان ق��ل��َب اس��م��ْع وي��ل��ك
الح��ا ك��ي��ف ت��ق��ْل ف��ال ق��ري��بً��ا، الح إذا ال��ص��ب��اُح ل��يَ��روع��نَّ��َك

ال��م��ص��ب��اح��ا وأط��ف��ِئ ح��ب��ي��ب��ي ُق��ْم

١٩٢٨ نوفمرب ١٧ يف نظمت
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العيش لذة

َك��َرم��ا ُع��ودي ال��ك��رم��ِل ل��ي��ل��َة ال��ك��رم��ِل ب��س��ف��ح ال��ع��ي��ِش َل��ّذُة
َس��َق��م��ا يُ��ودي ك��اد ُم��ح��بٍّ ع��ن واس��أل��ي ُع��ودي ال��ك��رم��ِل ل��ي��ل��َة

∗∗∗
ال��زََّف��راْت ق��ّط��ع��تْ��ه ق��ل��ٍب أيَّ وان��ظ��ري ُع��ودي ال��ك��رم��ِل ل��ي��ل��َة
َح��َس��رات؟ ت��الش��ت ق��د روٍح أيَّ ج��ًوى؟ ب��ع��ُد زه��ق��ْت ن��ف��ٍس أيَّ
َح��َس��ن��ات ع��ن��دي ل��ل��ده��ر وه��م��ا ��ه��ِر وال��سَّ ال��بُ��ك��ا غ��ي��ُر ل��ي ل��ي��س

∗∗∗
وال��لَّ��م��ى م��ن��ه��ا األدم��َع أرش��ف األّوِل ال��ل��ق��اءِ ذك��رى ف��ي��ه��م��ا
دم��ا ال��دم��َع واذرف��ي ج��ف��ون��ي ي��ا أط��وِل ب��ل��ي��ٍل ال��ل��ي��َل ف��ِص��ل��ي

∗∗∗
ي��ق��ِع ل��م ف��وق��ه … ط��ي��ٍر ُربَّ ال��ج��ن��ى ح��ل��َو ث��م��ًرا أج��ن��ي ك��ن��ُت
ي��دع��ي م��ا خ��ي��ب��ٍة م��ن يَ��ّدع��ي وان��ث��ن��ى ع��ل��ي��ه ال��ده��ُر ح��وَّم
ب��ال��ُخ��دَع؟ تُ��ج��تَ��ن��ى ال ال��ه��وى ف��ي ال��م��ن��ى أّن وي��َح��ه، ي��ا درى، ه��ل

∗∗∗
ع��زم��ا م��ا ع��ل��ى ال��ق��ل��ِب ث��اب��ُت األم��ِل أق��ص��ى يُ��دِرك إنّ��م��ا
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أب��رم��ا م��ا ل��ه ال��ده��ُر ي��ن��ق��ِض ُح��ّوِل ب��ق��ل��ٍب أم��ًرا يَ��ُرْم م��ن

١٩٢٩ الثاني كانون ٢

76



رسالة وحي

ل��ف��ح��واه��ا ب��ال��دم��ع ش��رق��ُت واه��ا ل��ه��ا واًه��ا رس��ال��ٌة
وإي��اه��ا ك��ن��ُت ل��و ض��رَّ م��ا ن��أيُ��ه��ا ع��ّذب��ن��ي غ��ادٍة م��ن
ش��ك��واه��ا س��بّ��ب ال��ذي أش��ك��و ل��ي��ت��ن��ي ت��ؤل��م��ه��ا أض��راُس��ه��ا
إح��داه��ا وال��م��ك��س��وُر ِع��ْق��دي��ِن نَ��ّض��دْت ال��ت��ي ث��ن��اي��اه��ا ت��ل��ك
م��ع��ن��اه��ا ي��ج��ه��ل م��ن َض��لَّ ي��ا ت��زْل ل��م ش��ف��ت��ي ف��ي آث��اُره��ا
ف��أط��ف��اه��ا ِن��ي��ران��ي ص��ادف ب��ارًدا س��ل��س��ًال م��ن��ه��ا رش��ف��ُت
وُق��ص��راه��ا ُط��واله��ا أض��ع��ُت س��اع��اِت��ه��ا أدِر ل��م ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ي��غ��ش��اه��ا ال��ل��ي��ِل ن��ج��وم ع��ل��ى ب��أن��وارِه ال��ص��ب��ُح ط��غ��ى ح��ت��ى
وأب��ك��اه��ا ف��أب��ك��ان��ي ش��ج��ًوا أغ��اري��َدُه ال��ط��ي��ُر ��ع ورجَّ
ت��ن��ع��اه��ا ال��ل��ذَّات ع��ل��ى ق��م��َت ع��اج��ًال ك��ذا ط��ي��ُر ي��ا ف��ق��ل��ُت
وأل��ق��اه��ا؟ أح��ي��ا ه��ل ط��ي��ُر ي��ا ن��ل��ت��ق��ي؟ م��ت��ى ط��ي��ُر ي��ا وق��ل��ُت
وع��ي��ن��اه��ا ع��ي��ن��اَي ت��ذرف م��ا ف��ل��ّل��ه ت��ع��ان��ق��ن��ا ث��ّم
وأح��اله��ا أزك��اه��ا ك��ان م��ا ُق��ب��ل��ًة ف��م��ه��ا ف��ي ق��بَّ��ل��تُ��ه��ا
ريّ��اه��ا أس��ت��ن��ش��ق زل��ُت م��ا ُق��ب��ل��ًة م��ث��َل��ه��ا وق��بَّ��ل��تْ��ن��ي
ل��واله��ا ال��ع��اش��ُق ي��ه��ل��ك ق��د ال��ن��وى غ��داَة ال��زاُد ه��ي ت��ل��ك
َم��غ��ن��اه��ا ره��َن ف��ؤادي أض��ح��ى رب��وٍة إل��ى ُع��ودي ح��ب��ي��ب��ت��ي
ي��ت��م��نّ��اه��ا ق��ل��ب��ي زال م��ا ل��ي��ل��ًة نُ��ِع��ْد ُع��ودي ُم��ن��ي��ت��ي ي��ا
وأن��س��اه��ا أن��س��اِك ف��ك��ي��ف ال��ه��وى أل��ذَّ م��ن��ِك ب��ه��ا ذق��ُت

١٩٢٩ الثاني كانون ٢١





قديس دير يف

ِق��دِّي��ِس دي��ر ف��ي ب��تُّ��ه��ا ك��ل��ي��ل��ٍة َس��ل��ف��ْت ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ ب��ي��ن أل��َق ل��م
ال��ف��رادي��ِس ُح��وِر وال ال��ح��س��اِن ب��ي��ن َم��ثَ��ٌل ل��ه��ا يُ��خ��َل��ق ل��م ح��س��ن��اءَ َض��َم��ْم��ُت
ل��ب��ل��ق��ي��ِس م��زف��وًف��ا س��ل��ي��م��اُن وال دول��ِت��ه��ا إبَّ��ان ف��ي ِب��ل��ق��ي��َس ع��رُش م��ا
ال��نَّ��واق��ي��ِس ق��رع إل��ى ال��ع��ن��اُق دام وق��د ال��س��ري��ر ف��ي م��نَّ��ا ب��أع��ظ��َم ي��وًم��ا

١٩٢٩ الثاني كانون ٢٤





املنديل ذات إىل

ح��اَج��ْه ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ـ��ِل ل��ل��ِم��نْ��دي��ـ ل��ي��س ن��زي��ه��ُة
وّه��اج��ْه ف��أن��واُرِك ي��ب��ق��ى أْن س��رَِّك وإْن
ت��اج��ه دون��ه��ا ف��يُ��ل��ِق��ي ال��ُح��ْس��َن ت��أم��ر م��ن ف��ي��ا
وأْوداَج��ه ق��ل��ب��ي ُع��رى ب��ال��دلِّ َق��ّط��ع��ِت ل��ق��د

١٩٢٩ الثاني كانون ٢٥





إىلم…

ال��م��ن��زِل أه��َل ع��ن��ِك ي��س��أُل ح��ي��راَن «ال��ك��رم��ِل» س��ف��ِح ف��وق ق��ل��ب��ي َخ��ّل��ف��ُت
��ل ُم��ت��ن��قِّ ب��ي��ن��ه��م ط��ي��ٍر ش��ك��ِل ف��ي ال��ه��وى ُغ��َرِف ع��ل��ى ي��ه��ف��و َخ��ّل��ف��تُ��ه
ال��م��ق��ب��ل ل��ل��رب��ي��ع ي��ض��ح��ك ح��س��ب��وه ب��ك��ى ف��إذا ِس��رُّه، م��ا ي��ع��ل��م��وا ل��م

١٩٢٩ شباط ٥





والشاعر الزهرتان

ش��ذاه��ا ف��اح ل��ب��ن��اَن ُرب��ى م��ن ل��ِك ب��زه��رٍة أت��ي��ُت ال��وادي زه��رَة ي��ا
ب��ه��اه��ا ف��زاد َم��َع��ه��ا ف��ن��ق��ل��تُ��ه��ا أُّم��ِه َم��َع م��ن��ظ��ًرا أب��ه��ى وال��زه��ُر
َم��ث��واه��ا أض��ل��ع��ي ع��ي��ن��ِك وألج��ل األذى م��ن ال��ط��ري��ق ف��ي ل��ِك وح��ف��ظ��تُ��ه��ا
أح��اله��ا وم��ا ق��ل��ب��ي ف��ي أح��الِك ف��م��ا ب��ي��ن��ك��م��ا آذاَر ف��ي وج��م��ع��ُت
واه��ا ف��واًه��ا ب��ق��رب��ك��م��ا أُن��س��ي ي��ط��ْل ل��م ول��ك��ْن ج��م��ع��تُ��ك��م��ا إن��ي
وَص��ف��اه��ا ه��ن��اءَه��ا زه��رت��يَّ ي��ا ك��ن��ت��م��ا ل��ه��ٍو س��اع��ات ع��ل��ى واًه��ا
ه��واه��ا ح��ي��ث وال��روُح ال��رُّب��ى ب��ي��ن خ��لَّ��ف��تُ��ه��ا ال��ت��ي روح��ي ع��ل��ى واًه��ا
أل��ق��اه��ا؟ ف��ه��ل س��أل��تُ��ك��م��ا ف��إذا ض��يّ��ع��تُ��ه��ا م��ه��ج��ًة ع��ل��ي��ه��ا واًه��ا

١٩٢٩ نيسان ٢





وداًعا

ال��س��ن��ي��ْن ض��ل��وع ف��ي وأدف��ن��ه ال��ه��وى ه��ذا س��أق��ت��ل وداًع��ا
ال��ح��زي��ن ق��ل��ب��ي رس��ائ��َل ف��ُرّدي ال��ب��اك��ي��اْت رس��ائ��َل��ِك أردُّ

ت��غ��دري؟! أل��م … ت��ع��اَل��ْي ول��ك��ْن

∗∗∗
ال��َف��ض��ا ف��ي بَ��َدًدا وأن��س��ف��ه��ا ال��م��ن��ى ت��ل��ك س��أس��ح��ق وداًع��ا
ب��ال��ق��ض��ا م��س��ت��ه��ت��ًرا وأذه��ب وال��ع��اش��ق��ي��ْن ب��ال��ع��ش��ق س��أه��زأ

ت��غ��دري؟! أل��م … ت��ع��اَل��ْي ول��ك��ْن

∗∗∗
ال��ح��ب��ي��ْب ال��م��ح��بُّ ب��ع��ُد أن��ا ف��م��ا ن��ل��ت��ق��ي أْن وه��ي��ه��ات وداًع��ا
… ال��غ��ري��ب ح��قِّ ف��وق ل��ه��ْم ف��إنَّ ي��ش��ت��ه��وْن ب��م��ا ذوي��ِك أط��ي��ع��ي

ت��غ��دري؟! أل��م … ت��ع��اَل��ْي ول��ك��ْن

١٩٢٩ مارس ١٥





اغفرييل

ص. م. إىل

ص��واب��ي ع��ن غ��ائ��بً��ا ك��ن��ُت ف��ق��د ب��ال��َغ��ْدر اتّ��ه��م��تُ��ِك إذا ل��ي اغ��ف��ري
ع��ذاب��ي م��رأى ع��ن��د ال��ه��وِل ص��رخ��ُة م��نّ��ي ك��ان م��ا ل��ع��ّل ل��ي، اغ��ف��ري
ال��ش��ب��اب أم��ان��ي ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي أو ض��ل��وع��ي رّج��ع��تْ��ه ال��ي��أِس وص��دى
ال��ك��ت��اب ف��ي ق��رأتُ��ه م��ا ه��ال��ن��ي ول��ك��ْن زع��م��ِت، ك��م��ا ت��ك��ون��ي ل��م
الرت��ي��اب��ي ذَّرٌة ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م وف��اءً م��ن��ِك رأي��ُت ول��ع��م��ري
ُم��ص��اب��ي إل��ي��ِك أش��رْح وت��ع��ال��ي ج��ن��ون��ي ف��ي ق��ل��تُ��ه م��ا ل��ي اغ��ف��ري

∗∗∗
ج��ن��اِح��ْه ت��ح��ت ال��ن��ج��وَم أظ��لَّ أم��ان��يَّ م��ن ُم��َم��رٍَّد َص��رٍح ُربَّ
راِح��ه ُع��الل��َة ال��ه��وى وس��ق��اه��ا ش��تّ��ى األزاه��ي��ُر ح��ول��ه نَ��م��ْت ق��د
وأق��اِح��ه وروده م��ن نَ��ْج��ت��ن��ي زم��انً��ا آم��ن��ي��ن ف��ن��زل��ن��اه
ك��ف��اِح��ه ف��ي م��ث��لُ��ه��ا خ��اب ول��ك��م رك��نً��ا ال��ع��واص��ُف م��ن��ه تُ��ح��رِّْك ل��م
ال��ت��راِب س��واء إل��ى ه��دَّم��تْ��ه ع��ن��ه��ا س��أس��ك��ُت ي��ٌد، ك��ان��ت ث��م
س��ح��اب؟ م��ن ُم��ش��يَّ��ًدا ف��ي��ه��ا ال��َص��ْرُح ذاك ك��ان ه��ل ال��س��م��اءُ؟ ت��ل��ك أي��ن

∗∗∗



الكاملة الشعرية األعمال

ذك��ري��اُت ح��ي��اتُ��ه ُم��ِح��بٌّ ـ��َن ال��م��ِح��بّ��يْ��ـ أش��ق��ى ف��إّن ل��ي اغ��ف��ري
ال��ب��اق��ي��اُت آث��اُرن��ا رتْ��ه��ا ص��وَّ ذك��رى ال��ق��ل��ُب ه��يّ��ج ك��ن��ُت أي��ن��م��ا
ُق��بُ��الُت إنّ��ه��ا آه وه��ن��ا؟ دم��وٍع، رس��وُم إن��ه��ا ه��ن��ا؟ م��ا
ال��ك��ل��م��ات: ه��ذه ع��ن��ه ت��غ��ْب ل��م ح��دي��ثً��ا يُ��ع��ي��د ط��ائ��ٌر وه��ن��ا؟
ع��ت��اب��ي م��ن وأق��ص��ري ع��ان��ق��ي��ن��ي وت��ع��اَل��ي ت��غ��ض��ب��ي، ال ح��ي��ات��ي، ي��ا
ع��ق��اب��ي ل��ق��ي��ُت ف��ق��د ح��ي��ات��ي ي��ا ل��ي ف��اغ��ف��ري ع��ذابُ��ه، ق��ل��ب��ي ح��س��ُب

١٩٢٩ حزيران ٢
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البالد بائعي إىل

ب��اع��وا أوط��انَ��ه��م ل��ك��نّ��م��ا ب��ال��م��ال َط��َم��ًع��ا أع��دائ��ه��م إل��ى ال��ب��الَد ب��اع��وا
ج��اع��وا وال ي��وًم��ا ع��ط��ش��وا م��ا وال��ل��ِه أرغ��م��ه��م ال��ج��وَع أّن َل��َو يُ��ع��ذرون ق��د
اُع ردَّ ال��ع��اِر َق��ب��ول ع��ن ل��ه��ا ن��ف��ٌس ت��ل��ِف��ُظ��ه��ا ال��ج��وِع ع��ن��د ال��ع��اِر وبُ��ْل��َغ��ُة
أط��م��اع ال��َف��ْه��ِم ودون ي��ف��ه��م��ون، ال «وط��ٌن» اس��ُم��ه��ا ق��ل��َت: إذا ال��ب��الُد ت��ل��ك

∗∗∗
ُزّراُع األرَض، ه��ب��ط��ن��ا م��ن��ذ ون��ح��ن، (ص��ي��ارف��ٌة) ك��ان��وا، أن م��ن��ذ أع��داؤن��ا،
وأط��ب��اع ُق��رب��ى ب��ك��م ال��ي��ه��ود إل��ى رج��ع��ْت ب��ل ِق، ال��خ��الَّ آي��َة ت��ع��ك��س��وا ل��م
َخ��ّداع ال��خ��ص��َم أّن ت��ع��ّل��م��َت وال ب��ع��اق��ب��ٍة ت��ح��ِف��ْل ل��م األرِض ب��ائ��َع ي��ا
وأت��ب��اع اٌم، وُخ��دَّ ع��ب��ي��ٌد، وه��م َل��َه��ف��ي وا األح��ف��اد، ع��ل��ى ج��ن��ي��َت ل��ق��د
ل��ّم��اع ت��دري��ه ك��م��ا ��راَب ال��سَّ إن تُ��ح��ِرُزُه ال��ل��ّم��اع ال��ذَّه��ُب وغ��ّرَك
ب��اع ط��ولُ��ه��ا أرًض��ا ل��ق��ب��رَك وات��رْك ب��ه��ا ن��ش��أَت أرٍض ف��ي ب��م��وت��َك ف��كِّ��ْر

١٩٢٩ آب ٢٥ يف نرشت





اهلوى يف خطرة

أْرغ��دا ك��ان ال��ذي ال��ع��ي��ِش بُ��َل��ْه��ن��ي��َة ال��م��دى بَ��ُع��َد وإْن ال��ُم��ْض��ن��ي إل��ى أع��ي��دي
وال��م��ت��ورِّدا ال��م��ف��ت��رَّ أط��ي��َب وم��ا ال��س��ن��ا أْوَض��َح م��ا ال��وج��ُه ه��ذا تَ��ب��ارَك
غ��دا؟ يُ��رج��ع��ه ال��ي��وَم ِص��ب��اه ت��ولَّ��ى ام��رٌؤ وه��ِل ��ب��ا، ال��صِّ ِف��ْق��داَن ف��ق��دتُ��ِك
وال��ه��دى ، واألم��ان��يَّ ف��ؤادي، س��واِك: ث��الث��ًة ف��ق��دُت ل��ك��نّ��ي ف��ق��دتُ��ِك
ال��م��ؤبَّ��دا وال��ح��ن��ي��َن وس��ق��م��ي، ه��واِك، ث��الث��ًة: ال��ق��ن��وِط غ��ي��َر ل��ي وأب��ق��ي��ِت

∗∗∗
س��رم��دا ب��ظ��لِّ��َك ت��ن��ع��م ل��م ه��ي إذا واديً��ا ِط��بْ��َت ال ال��رّم��اِن)! (وادَي أي��ا
ي��دا ال��َج��ن��ى ل��ذاك أم��ُدْد ل��م أن��ا إذا ط��ع��ُم��ُه س��اغ ال ال��رّم��ان)! (وادَي وي��ا
��دا يَ��ت��ن��هَّ أْن ال��م��ح��زون ع��ل��ى ح��راٌم وع��ن��ده��م واًه��ا!! ال��رّم��ان)! (وادَي وي��ا
ن��دى وال ُح��بٍّ��ا أه��ل��ي��َك ف��ي أل��َق ول��م َم��رًَّة دي��ارَك أن��زْل ل��م ك��أن��ي
م��وردا ال��ك��أِس م��ع ث��ن��اي��اه��ا وردُت ح��ب��ي��ب��ٌة ال��م��داِم ك��أَس تَ��ْس��ِق��ن��ي ول��م
ُم��ن��ِش��دا ع��ن��دل��ي��بُ��َك ش��ع��ري يَ��ْرِو ول��م ُم��ن��ِش��ًدا، ق��م��ُت وال ِش��ع��ًرا، ل��ي تُ��وِح ول��م

∗∗∗
ُم��ْس��ِع��دا ت��ُك ل��م ال��رح��م��ُن ي��س��ام��ُح��َك ُم��ْس��ِع��ًدا أرج��وَك ك��ن��ُت وح��ب��ي��ب��ي أخ��ي
ال��ردى؟ ه��وَّة ع��ل��ى إش��ف��ائ��ي وراع��َك ش��اف��يً��ا أط��ل��ُب م��ص��َر ف��ي ت��رن��ي أل��م
��دا؟ ُم��س��هَّ َط��ْرًف��ا األف��الك ف��ي أُق��لِّ��ب ُم��ت��ق��لِّ��بً��ا م��ض��ج��ع��ي ف��ي ت��رن��ي أل��م



الكاملة الشعرية األعمال

ت��ج��لُّ��دا؟ أط��ق��َت ه��ل ت��ه��وى، أن��َت ب��م��ن ال��ه��وى ف��ي ش��ب��ي��ه��ان أن��ا ع��ج��ٍب وم��ن

(١٩٢٩ أيلول ١١ يف (ونرشت ١٩٢٩ آب
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اليهود عىلرئوبنيشاعر رد

إىل نقلتها «رئوبني»، اليهود لشاعر قصيدة هايوم) (دوار اليهودية الجريدة نرشت
عىل الشاعر فيها أتى النرص»، «أنشودة القصيدة وعنوان «فلسطني»، جريدة العربية
زاريًا والرضب الطعن يف … وشجاعتهم اليهود بذكر مشيًدا فلسطني يف األخرية الحوادث
أنهم تارة زاعًما وهزيمتهم! ووحشيتهم خوفهم (!… وإسماعيل هاجر (أبناء العرب عىل
وأهل طرق وقطاع لصوًصا كانوا لهم اإلنكليز تسليح عىل العرب وأن مظلومون، ُعّزل
عىل ا ردٍّ القصيدة هذه نظمت وقد والنساء، والشيوخ األطفال عىل يعتدون وغدر خيانة
وتوراتهم، اليهود تاريخ إىل اعرتايض بقدر الحوادث إىل كثريًا معرتض النرصغري أنشودة
الجميل؛ ونكران والغدر، الباطل، االدعاء من اليوم عليه هم وما قبل، من به ُعرفوا وما

واألخالق. املزايا من قومه به وصف وما رئوبني، الشاعر ادعاه ما كل يناقض مما

… ع��ق��ي��ُم ع��ج��وٌز وال ح��س��وٌد ال رؤوُم ول��وٌد ��ن��ا أمُّ ه��اَج��ر
ال��ك��ري��م ال��ن��ب��يُّ ذاك وم��ن��ه��ا ِب، ال��ُع��ْر أب��و وم��ن��ه��ا أُّم��ن��ا ه��اج��ر
ال��ل��ئ��ي��م ال��ل��ق��ي��ُط أي��ه��ا ب��اب��ٌل م��ّزق��تْ��ُه وال يَ��ِض��ْع، ل��م ن��س��ٌب
األل��ي��م وال��ع��ذاُب ف��رع��وَن س��وُط يُ��رْق��ُه ل��م ع��روق��ن��ا ف��ي ودٌم
م��رق��وم ص��خ��وره ف��ي ذلُّ��ك��م م��ص��ٍر أه��راِم أيَّ ال��ده��ُر ي��ع��ل��م
ت��ري��م ال ل��ك��م ع��ب��وديّ��ٍة م��ن ِظ��لٌّ يُ��غ��ّش��ي��ه خ��ال��ٌد ف��َه��َرٌم
م��ه��ش��وم أن��ه األن��ُف يُ��رى ال ح��ت��ى وج��َه��َك غ��طِّ رئ��وب��ي��ُن أْي

∗∗∗



الكاملة الشعرية األعمال

ال��ت��ع��ل��ي��م؟ ف��ات��َك أم ل��ي، ق��ل راِة، ب��ال��تَّ��ْو ع��ل��ُم��َك ك��ي��ف ي��ه��وديُّ ي��ا
ذم��ي��م وُم��ن��ت��ه��اه��ا ُم��ب��ت��داه��ا ع��ن��ك��م خ��الئ��ُق أس��ف��اره��ا ب��ي��ن
ق��دي��م ف��ي��ك��م ال��دي��ن��اِر ح��ّب إنَّ يَ��ه��وذا أب��وك��م ب��اع��ه ي��وس��ف
ال��ك��ل��ي��م م��وس��ى ب��ال��ك��ف��ر ذَْرًع��ا ض��اق ح��ت��ى ال��ل��ِه ب��ن��ع��م��ة وك��ف��رت��م
أث��ي��م ال��خ��روج م��ن��ذ ش��ع��ٌب ئ��ي��َل، إْس��را ش��ع��ُب أن��ك��م، (ال��تّ��ي��ُه) ي��ش��ه��د
ال��ت��ح��ط��ي��م أص��اب��ه��ا ُزْغ��ت��م ي��وَم م��وس��ى أل��واَح أن (ال��ِع��ْج��ُل) ي��ش��ه��د
م��وس��وم ب��ع��ارك��م وغ��ري��ٌب ع��ج��ي��ٌب ف��ي��ه��ا ال��ت��اري��ِخ وب��ط��وُن

∗∗∗
ق��وي��م ف��ك��ّل��ه��نَّ وال��وص��اي��ا؟ م��وس��ى أل��واُح أي��ن رئ��وب��ي��ُن، أَْي
وخ��ي��م وْه��َو ال��غ��ّي ف��ي ورت��ع��ت��م ج��م��ي��ًع��ا ن��ب��ذت��م��وه��ا ع��ش��ٌر ُه��نَّ
ي��ق��وم ف��ي��ك��م اإلل��ِه َم��ق��اَم ُل ال��م��ا ف��إذا أح��ك��اَم��ه��ا ون��ق��ض��ت��م
ُج��ث��وم ع��ل��ي��ه أن��ت��م م��ث��اٌل ِص، ال��ِح��ْر ص��ن��ُم ل��ه ربُّ��ك��م وال��رِّب��ا
وال��ت��ع��ظ��ي��م؟ ال��ت��ق��دي��ُس ف��ي��ه أي��ن وغ��دٌر م��ك��ٌر ف��ي��ه ال��س��ب��ُت وإذا
ع��م��ي��م ف��ي��ك��م وال��ف��س��ُق ُم��ب��اٌح ـ��ُل ال��َق��تْ��ـ ف��إذا آي��اِت��ه��ا وع��ك��س��ت��م
ع��دي��م ف��ي��ك��م اآلب��اءِ واح��ت��راُم ف��غ��دوت��م آب��اءَك��م ف��ج��ه��ل��ت��م
… م��ه��ض��وم» ��ن��ا ح��قُّ ال��ن��اُس «أي��ه��ا وص��ح��ت��م: ال��ج��واِر ح��قَّ وه��ض��م��ت��م
ت��ح��ري��م!؟ ش��أن��ه م��ن أت��اك��م ه��ل ُزوًرا ال��ح��ّق ع��ل��ى ش��اه��ٌد ك��لُّ��ك��م
َل��رج��ي��م ب��غ��ي��ك��م ش��ي��ط��ان أن ف��ي��ك��م، ال��ل��ُه ي��ب��ارك ال ح��س��بُ��ك��م،
ال��رج��وم ت��ل��ك وال��ل��ِه ع��دتْ��ك��م م��ا ُرج��وًم��ا أم��س��ْت ال��ن��ج��وَم أنَّ ف��َل��َو
َل��ح��ك��ي��م أب��اده ربٍّ��ا إن ت��ن��ادي؟ ش��ع��ٍب أيَّ رئ��وب��ي��ُن أْي

∗∗∗
م��ش��ؤوم ش��اع��ٌر أن��َت ب��ل��ى، ـ��ر؟ ِش��ِك��ْس��ِب��ي��ـ ق��رأَت ه��ل رئ��وب��ي��ُن أْي
م��ع��ل��وم ال��ورى ف��ي (ش��ي��ل��وَخ) أم��ُر ف��ي��ك��م ال��ق��وِل خ��ال��ُد وش��ك��س��ب��ي��ُر
ال��ع��ظ��ي��م ذاك ق��ال م��ا تَ��ن��اَس��ْوا ـ��ُر، ِش��ِك��ْس��ِب��ي��ـ م��ن��ه��م ال��ذي��ن أّن غ��ي��َر

∗∗∗
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اليهود شاعر رئوبني عىل رد

ي��ه��ي��م؟ ق��ط��ٍر ك��ّل ف��ي ح��ت��ى ض��لَّ ب��ش��ع��ٍب س��م��ع��َت ه��ل ، ي��ه��وديُّ ي��ا
ي��ح��وم ال��َق��ذور ع��ل��ى ش��يءٌ م��ن��ه أرٍض ك��لِّ ف��ي ك��ال��ذب��اب ش��ع��بُ��ك��م
م��ح��ك��وم وده��َره ُح��ْك��ًم��ا ـ��لُ��َب يَ��ْط��ـ أْن ال��ع��ج��ائ��ب ِم��َن وع��ج��ي��ٌب
م��ح��ت��وم َش��ت��اتُ��ه َش��ْم��ًال ـ��َم��َع يَ��ْج��ـ أْن ال��غ��رائ��ب ِم��َن وغ��ري��ٌب
م��ه��زوم دون��ه ب��ل��ف��وَر وع��ُد ع��ل��ي��ك��م ي��زال م��ا ال��ل��ِه َغ��َض��ُب
َل��ُق��روم إن��ه��م ال��ش��ب��اب��ي��ك ف��ي ت��واَرْوا ال��ذي��ن أب��ط��اَل��َك ن��اِد
وَك��ل��ي��م ف��ه��ال��ٌك رَم��ْوه��م، ُح��وا، ال ف��إْن ِم��نّ��ا األط��ف��اَل ي��رق��ب��ون
م��خ��ت��وم ح��دي��ده ف��ي (أَس��ٌد) ع��ل��ي��ِه … ق��وٍم س��الُح ي��دي��ه��م ف��ي
م��ظ��ل��وم» أع��زٌل ص��ه��ي��وَن «ش��ع��ُب واص��رْخ: ال��ق��ن��اب��َل ي��ق��ذف��وا ن��اِده��م
َل��ج��س��ي��م ف��ض��ل��ه��م ن��ك��راَن إّن ُظ��ب��اه��م واح��م��ْل اإلن��ك��ل��ي��َز وال��ع��ِن

∗∗∗
وأق��ي��م��وا ب��ه��ا ف��ان��زل��وا ودًم��ا، ُزع��اًف��ا ��ا ُس��مٍّ ف��اض األرِض ل��ب��ُن
ال��ِه��ي��م ال��ذئ��اُب ت��ش��رب ه��ك��ذا … ه��ن��ي��ئً��ا ال��ب��ط��وِن م��لءَ واش��رب��وه
َش��ل��وم ع��ل��ي��ك ال ش��ئ��َت وإذا س��الٌم ع��ل��ي��َك ال ي��ه��وديُّ ي��ا

١٩٢٩ أيلول ١٤
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ا كنَّ كفر رمان

ال��ُم��َع��نَّ��ى ف��ؤادي أن��ع��ش��ْت ن��ف��ح��ٌة ف��ه��بّ��ْت ال��ع��ش��يِّ ف��ي ب��ال��ح��ّي ُج��ْزُت
ويُ��م��ن��ى يُ��س��رى ال��م��ل��ه��وِف ن��ظ��راِت ح��ْول��ي أن��ظ��ُر وُدرُت م��ن��ه��ا، ق��ل��ُت:
تُ��ج��ن��ى ه��ي ل��و ال��نُّ��ه��وِد م��ث��ُل ـ��اِن ��ـ ال��رُّمَّ م��ن َج��ن��يٌّ ط��يِّ��ٌب وإذا
ك��نّ��ا) (َك��ْف��ر م��ن رّم��اُن!) ي��ا (ن��اص��رْي غ��الٍم: ن��داءَ ن��ظ��رت��ي واف��ق��ْت
وتَ��َغ��نَّ ب��ذك��ره وت��رنَّ��ْم م��ال��ي ل��َك ِف��ًدى ب��ه أس��رْع ق��ل��ُت
أت��م��نّ��ى ب��م��ا ج��ئ��تَ��ن��ي ل��ق��د ِر، تَ��ْد ل��م ح��ي��ُث م��ن ال��ح��ب��ي��ِب رس��وَل ي��ا

١٩٢٩ أيلول ١٨
(٥ / ٤ / ١٩٣٣ يف اإلسالمية الجامعة يف (ونرشت





الكئيب البلد

بلفور وعد يوم فلسطني إرضاب بمناسبة

َس��ك��وُب ُم��ن��ه��ِم��ٌر ح��يّ��اَك ال��ك��ئ��ي��ُب ال��ب��ل��ُد أي��ه��ا ي��ا
ق��ري��ب» ل��ن��اظ��ره غ��ًدا «إنَّ ب��ال��ظ��ل��م ت��ب��ت��ئ��ْس ال
ع��ص��ي��ب غ��ٌد ال��ظ��ال��م��ي��ن، يَ��ُس��رُّ ال ع��ص��ي��ٌب وَغ��ٌد
ال��ُغ��روب ش��ان��ئ��َك ول��ش��م��ِس ض��اح��ًك��ا ب��وج��ه��َك أش��رْق
ال��ق��ل��وب ب��ه ت��ط��م��ئ��ّن ٍم، يَ��ْو َغ��يْ��ُر غ��ّم��َك ب��ع��َد م��ا

∗∗∗
أس��واُق��ُه ت��ع��ّط��ل��ْت ـ��ِب، ال��ك��ئ��ي��ـ ال��ب��ل��د ع��ل��ى َل��ْه��ف��ي
أوراق��ه ت��س��اق��ط��ْت ـ��ُف، ال��َخ��ري��ـ اع��رورى ك��م��ا ع��اٍر
آم��اق��ه وت��ق��ّرح��ْت أًس��ى ج��وان��ُح��ه خ��ف��ق��ْت
م��ذاق��ه ب��ِف��ي��َك ي��ح��ل��و ق��د ال��ص��ب��َر ف��إّن ص��ب��ًرا
أخ��الق��ه وه��ذه ـ��َك، يَ��ُرْع��ـ ال ع��دوَُّك، ه��ذا

∗∗∗
ال��ِع��نَ��ْب م��اءِ ال ـ��َه��داءِ، ��ـ ال��شُّ دم م��ن ك��أُس��َك ب��ل��ف��وُر
ال��َح��بَ��ب وَك��ّل��ل��ه��ا راق��ت أنّ��ه��ا ي��خ��دع��نّ��َك ال



الكاملة الشعرية األعمال

وث��ب ك��م��ا إل��ي��َك وث��ب��ْت ق��د األرواُح ف��ح��ب��ابُ��ه��ا
ال��غ��ض��ب ل��ّوح��ه ال��ك��أس ف��ي إنّ��ُه ل��وج��ه��َك ف��ان��ظ��ْر
ال��ت��ه��ب ال��ح��قِّ ص��رخ��ة م��ن ف��إنّ��ُه ع��ِم��ي��َت، وان��ظ��ْر،

∗∗∗
ال��س��م��اءِ ص��اع��ق��ُة ع��ل��ي��َك ءِ، ��م��ا ال��سَّ ف��ي ي��وُم��َك ب��ل��ف��وُر
ال��ش��ق��اء ط��ي��ن م��ن رَت ُص��وِّ ق��د ال��ذئ��ُب إال أن��َت م��ا
ال��دم��اء ب��رائ��ح��ة يَ��ْض��رى ي��زْل ل��م وح��ٌش وال��ذئ��ُب
ال��ق��ض��اء ربُّ دون��ه ـ��َدَك، وَْع��ـ إّن ب��وع��دَك، ْ اْخ��س��أ
ال��ب��ق��اء ط��وُل ل��ه��ا ح��ط��ٌب أن��ت��م��ا ج��ه��نّ��َم وإل��ى

∗∗∗
ن��اه��ْض ه��بَّ ش��ع��بً��ا ال��وع��ُد ـ��َر يَ��ْض��ي��ـ ل��ن ب��وع��دَك ْ اْخ��س��أ
ن��واق��ض ف��ل��ه أب��رم��تَ��ه ال��ذي ال��وع��َد ت��ن��ق��ِض ال
رواب��ض آس��اٍد ع��زم��اِت ِم��ْن ال��ش��ي��ِخ ل��وع��د وي��ٌل
ن��اب��ض؟ ِف��يَّ ال��ع��روب��ِة ِع��ْرُق وه��ا وط��ن��ي ي��ا أت��ض��ي��ع
خ��ائ��ض ال��م��وِت غ��م��ار ف��ي ق��وم��ي ف��داءَ ف��ألذه��ب��نَّ

∗∗∗
ال��ب��الِد ع��ن ال��رق��اُد نُ��ِف��َض ف��ق��د وط��ن��ي ي��ا بُ��ش��راَك
ال��ج��ه��اد إل��ى ب��ال��ن��ف��وس ـ��ِذُف تَ��ْق��ـ ف��ي��َك ب��واس��ُل ن��ه��ض��ْت
ال��س��داد ن��ه��ج ع��ل��ى وخ��َط��ْوا ال��ع��ال إل��ى ال��ط��ري��َق ش��ّق��وا
ال��ج��م��اد أل��س��ن��ُة ال��ح��قِّ ـ��ِل س��ب��ي��ـ ف��ي ت��ن��ط��ق َوَل��س��وف
ال��ع��ن��اد ع��ل��ى يُ��ص��ّر أض��ح��ى ل��م��ن وط��ن��ي ي��ا وال��وي��ُل

∗∗∗
األوان��ْس ال��غ��ي��ُد ب��َك ن��ه��ض��ْت ف��ق��د وط��ن��ي ي��ا بُ��ش��راَك
ال��ن��واع��س ن��رج��ِس��ك ع��ي��وُن ِت ال��غ��ان��ي��ا ج��م��وَع ح��يّ��ْت
ال��م��الب��س ُس��وِد ف��ي ي��م��س��َن ـ��ِل، ال��خ��ل��ي��ـ ب��اب م��ن أق��ب��ل��َن
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الكئيب البلد

ح��ارس ل��ه��نَّ ��ه��نَّ وح��قُّ ـ��ِد، ال��ع��م��ي��ـ وج��ه ف��ي وص��رخ��َن
ال��م��ج��ال��س ف��ي ب��اس��م��َك ه��ت��ف��َن ءُ، ال��نِّ��س��ا إذا ظ��ف��رَت وط��ن��ي،

∗∗∗
األم��اِم إل��ى ن��س��ي��ر أْن ـ��ًع��ا َج��ْم��ـ ال��ع��ه��ُد ع��ل��ي��ن��ا وط��ن��ي،
وال��وئ��ام ال��م��وّدِة م��ح��ِض ع��ل��ى إخ��وانً��ا ون��ع��ي��َش
ال��ِح��م��ام إل��ى ُم��س��اب��ق��ي��ن ِت، ال��نّ��اِزال ع��ن��َك ون��ردَّ
ال��دوام ع��ل��ى ع��ام��ل��ي��ن ِن��َك، ْ َش��أ إع��الء ف��ي ون��ك��وَن،
وال��س��الم ال��ك��رام��ِة ظ��لَّ ُم��تَ��ف��يّ��ئً��ا تُ��رى ح��ت��ى

١٩٢٩ الثاني ترشين ٢
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الدهر َعَنُت

ي��ل��وُم م��ن َص��ْح��ب��ن��ا م��ن وج��دن��ا ـ��ُر»، ال��دَّْه��ـ «ع��اك��َس��ن��ا ن��ق��ول: ك��نّ��ا ي��وَم
ظ��ل��وم ي��ا ط��ام��ًع��ا ت��ظ��ّل��م��َت ك��م واق��ن��ْع ال��ل��َه «اتّ��ِق ف��ي��ق��ول��ون:
ت��روم؟» ع��س��اَك ف��م��ا ي��وٍم، ك��لَّ ت��راه��ا وأن��َت (ن��زه��ٌة) ه��ذه
م��ش��ئ��وم ُم��ع��ذٌَّب ل��ق��ال��وا: ـ��ُر ال��دَّْه��ـ ص��ن��ع م��ا يَ��َرْون ل��و وي��َح��ه��م
أُق��ي��م ف��ي��ه ك��ن��ُت ق��د م��ك��اٍن ف��ي أض��ح��ْت ن��زه��ة أن ل��و أرج��و ك��ن��ت
م��ظ��ل��وُم؟ وَم��ْن ظ��ال��ٌم ف��َم��ْن ـ��ُت، تَ��رّح��ْل��ـ ح��ت��ى رج��وُت م��ا ي��ك��ن ل��م

١٩٢٩ نوفمرب ٢٨





الرساالت؟ أين

… ل إىل

��ْر تَ��أَخَّ ف��ال��ج��واُب ُق؟ ��ْو وال��شَّ ال��رس��االُت أي��ن
أك��ث��ر ش��وق��َي أظ��ّن ك��ث��ي��ٌر» «ش��وق��ي ق��ل��ِت: ك��م
أس��ف��ر ه��و إْن ع��ن��ِك َن َح��يْ��را ال��ب��دَر أس��ائ��ل
يُ��ذَك��ر ب��ال��ش��يء وال��ش��يءُ ف��ي��ِه وج��َه��ِك ذك��رُت
وي��ظ��ه��ر ي��خ��ف��ى َف��ْه��و ِر، ك��ال��بَ��ْد ب��وّدِك ُك��ون��ي

١٩٢٩ نوفمرب ٢٨





بحاله الشقّي خلِّ

… م إىل

ب��وص��اِل��ْه غ��ي��ُرن��ا َز ف��ا ال��ذي ال��ح��ب��ي��ب إل��ى
ودالِل��ْه ب��ص��دِّه إالَّ م��ن��ه ن��ف��ْز ول��م
خ��ي��ال��ه ط��ي��ُف ـ��دوَد ��ـ ال��صُّ م��ن��ه تَ��ع��لَّ��َم وم��ن
واح��ت��م��ال��ه ال��ه��وى م��ن ش��ي��ئً��ا تُ��ج��رِّب ه��الَّ
أه��وال��ه م��ن ع��رف��ُت ق��د م��ا ت��ع��رف ع��س��اَك
ط��وال��ه م��ن ل��ي��ل��ًة ـ��َك، أَْف��ِدي��ـ ت��س��ه��د، ع��س��اك
ب��ح��ال��ه ال��ش��ق��يَّ خ��لِّ س��ع��ي��ًدا أراَك ل��ك��ْن

١٩٢٩ نوفمرب ٢٨





العّبويش نافع رثاء

��اُع ن��فَّ ال��م��وت ف��ي م��ا وه��ي��ه��ات … ل��ه��ف��ي ي��ن��ف��ع��ُه ك��ان ل��و (ن��اف��ٍع) ع��ل��ى َل��ْه��ف��ي
وأش��ي��اع أت��ب��اٌع ال��م��ه��اب��ة ِم��ن ب��ِه ي��ح��ّف ق��ب��ٍر إل��ى ش��يّ��ع��وه ق��د
أض��الع وْه��َي ق��ل��ٌب ه��و ك��أن��م��ا ف��غ��دا ج��وف��ه��ا ف��ي أوط��انُ��ه ح��وتْ��ه
ب��اع��وا م��ا ب��اع��وَك م��ن ي��خ��ج��ل ك��ان ل��و س��ادتُ��ُه غ��اب ث��راه ف��ي م��وط��نً��ا، ي��ا

١٩٢٩ نوفمرب





فرحتي…!

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ع��ل��يْ��ه��ا وق��ٌف ط��ي��بُ��ه��ا ل��دي��ه��ا ال��ح��س��ِن ج��نّ��ُة
م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن ثَ��ِم��ٌل وج��ن��ت��يْ��ه��ا ف��ي َوْرُده��ا

ق��ل��ب��ي ري��ح��ان��ُة ه��ي
ب��ق��رب��ي ك��ان��ت ل��ي��ت��ه��ا

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

∗∗∗
يُ��َردُّ ال م��اٍض ُربَّ ع��ه��ُد ال��ح��بِّ ف��ي ل��ي ك��ان
وَش��ْه��د دم��ٌع وال��ت��ق��ى وَخ��دُّ َخ��دٌّ ف��ال��ت��ق��ى

دم��ع��ي أيّ��اُم، ي��ا ، ج��فَّ
ذرع��ي ب��اآلالم ض��اق

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

∗∗∗
ال��ف��ن��وِن َج��مُّ س��اح��ٌر ال��غ��ص��وِن ف��وق ب��ل��ب��ٌل
ش��ج��ون��ي م��ا ت��دري ل��س��َت ال��ح��ن��وِن ال��ص��وِت أخ��ا ي��ا
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تَ��ت��ف��ّل��ى تَ��ت��س��لَّ��ى،
أت��ق��ّل��ى وت��ران��ي،

ه��واه��ا ن��اُر َج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

∗∗∗
ل��ه��وي أي��اَم ب��اك��يً��ا ش��ج��وي ال��ب��ل��ب��ُل س��م��ع
ل��ش��دوي أص��ِغ ه��ات��ًف��ا: ن��ح��وي ال��ب��ل��ب��ُل ف��ه��ف��ا

دْع��ن��ي ب��ل��ب��ُل ي��ا ق��ل��ُت
وَغ��نِّ ال��دَّوح إل��ى ُع��ْد

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

∗∗∗
وأح��ل��ى أه��وى م��ن بَ��ْع��َد أَْول��ى ف��ال��ن��وُح م��ع��ي نُ��ْح
َه��الَّ ال��ب��ل��ب��ُل أيّ��ه��ا وَم��الَّ ال��ق��ل��ُب ط��رَب

ان��ق��ل��ب��ت��ا ب��ج��ن��اح��ي��َك
رج��ع��ت��ا أه��وى وب��م��ن

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

∗∗∗
ب��اِب ك��لِّ م��ن ج��اءن��ي ش��ب��اب��ي أب��ل��ى ال��ه��وى
ل��ع��ذاب ع��ذاٍب م��ن ل��ع��ت��اِب ص��دوٍد م��ن

ي��ط��اُق ال ه��ذا ك��لُّ
ال��ف��راُق ي��ح��ل��و ال ث��م

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

114



!… فرحتي

∗∗∗
ب��ع��ِض إثْ��ر ف��ي ب��ع��ُض��ن��ا ب��رك��ِض رك��ٌض ع��ي��ُش��ن��ا
ويُ��رض��ي ي��م��ض��ي ل��ي��تَ��ه وي��م��ض��ي ي��وٌم ��ب��ا وال��صِّ

ب��ك��ائ��ي؟ م��ا ف��ؤادي ي��ا
ن��دائ��ي؟ يُ��ج��دي أتُ��رى

ه��واه��ا ن��اُر ج��نّ��ت��ي أراه��ا ي��وَم ف��رح��ت��ي
ش��ق��ائ��ي ف��ي ون��ع��ي��م��ي

١٩٣٠ شباط
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ذكرى

ُص��ْح��ف��ي ب��ي��ن واألس��ى ال��ح��بُّ َم��تْ��نُ��ه��ا م��اٍض ص��ف��ح��َة ع��ل��يَّ ت��ت��ل��و ج��ئ��َت
َح��ْرِف ألول تَ��ب��يَّ��ن��تُ��ه��ا ق��د ف��إنّ��ي س��واه��ا وُخ��ذْ دْع��ه��ا ص��اِح
وَق��ْص��ف��ي ح��س��رت��اه ي��ا ول��ه��وي أم��اِن��يَّ دف��ن��ُت ف��ق��د دْع��ه��ا ص��اِح
ووص��ف��ي ال��ح��س��اِن ه��وى ف��ي َغ��َزل��ي خ��ل��يٍّ��ا ف��أم��س��ى أض��ل��ع��ي وَخ��َل��ْت
ع��ط��ف ب��ن��ع��م��ِة — ب��خ��ل��ه ع��ل��ى — ـ��ِر ال��دَّْه��ـ م��ن ف��ي��ه��ا ظ��ف��رُت ول��ي��اٍل
وَك��فِّ َخ��دٍّ ب��ل��ث��ِم ل��ق��ل��ب��ي َر ال��نُّ��و أق��ب��س ظ��الم��ه��ا ف��ي س��اه��ٌر
وَرْش��ف ب��َق��ْط��ٍف تَ��ع��لَّ��ْق��تُ��ُه ـ��ِد، ال��َوْج��ـ أل��َم ش��ك��ا ك��ّل��م��ا وف��ٍم
ب��ل��ط��ف ق��ت��ٍل وب��ي��ن م��ن��ه��ا أن��ا ب��ع��ن��ٍف ق��ت��ٍل ب��ي��ن م��ا وُج��ف��وٍن
ي��ك��ف��ي ب��ربِّ��َك ال��م��ن��ى، ش��يَّ��ع��تْ��ه��ا ل��ي��اٍل ت��ولَّ��ْت ف��ق��د ي��ك��ف��ي! ص��اِح

١٩٣٠ آذار ٢٠





التفاتة

األّوِل ع��ه��ده إل��ى وح��نَّ ال��َك��ْرِم��ِل إل��ى ق��ل��ب��ي تَ��ل��ّف��َت
ال��م��ن��زل ذل��ك م��ن رواج��َع ال��ه��وى ذك��ري��اُت ب��ه وم��رَّْت
ت��ن��ج��ل��ي ال ه��ّم��َك َس��ح��ائ��ُب ل��ُه واخ��ف��ْق ش��ئ��َت ك��م��ا تَ��ل��ّف��ْت

١٩٣٠ آذار ٢٤





النبيموسى موسم

ل��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��م��ج��ِد ص��ورِة س��وى أن��َت ه��ل ال��م��وس��ُم، أي��ه��ا
وس��ن��ا س��ن��اءً ك��نَّ ُص��ُح��ًف��ا وط��وى ع��ل��ي��ه ال��ده��ُر م��ش��ى ق��د

∗∗∗
ال��م��ب��ي��ْن ال��ن��ص��ِر ص��دى ت��رداِد غ��ي��ُر ال��ج��م��وْع ب��ي��ن ه��ل ال��م��وس��ُم أي��ه��ا
ي��ن��ج��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��ف��ت��ِح س��ي��وُف أم ال��رب��وْع ف��ي ح��يٌّ ال��دي��ِن أص��الُح
ل��ل��ب��ن��ي��ن تَ��ْع��ًس��ا اآلب��اءُ، ذه��ب ال��خ��ن��وْع؟ م��ع��ن��ى ج��ه��ل��وا ق��وٌم أي��ن
ان��ث��ن��ى ل��م��ا ي��ن��ش��ده��م وان��ث��ن��ى ه��وى ث��م ب��ه��م ال��م��ج��ُد َح��ّل��ق
ل��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��م��ج��ِد ص��ورِة س��وى أن��َت ه��ل ال��م��وس��ُم، أي��ه��ا

∗∗∗
ال��دِم ل��ون ف��ي اآلف��اَق ي��ت��رك ب��ش��رْر ت��رم��ي ال��ح��رِب ش��واَظ ي��ا
وان��ع��م اخ��ل��ْد ال��دي��ِن ص��الَح ي��ا ب��ال��ظ��ف��ر ن��ش��وى ِح��ّط��ي��َن ل��ظ��ى ي��ا
ب��ال��ق��ل��م ال ب��ال��س��ي��ف ُك��ِت��ب��ْت ُغ��َرر أيّ��اٌم ال��ت��اري��خ ف��ي ل��َك
س��ن��ن��ا واج��ع��ل��وه��ا ف��اس��م��ع��وه��ا، روى ق��د ف��ي��م��ا ال��ده��ُر ف��رواه��ا
ل��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��م��ج��ِد ص��ورِة س��وى أن��َت ه��ل ال��م��وس��ُم، أي��ه��ا

١٩٣٠ نيسان ١٥





الثالثاء يوم

وغ��اب��ا ح��م��ي��ًدا َولَّ��ى ال��ش��ب��اب��ا أّن ح��س��ب��ُت
وأن��اب��ا اه��ت��دى إال ف��ؤادي ظ��ن��ن��ُت وم��ا
أص��اب��ا م��ا ال��ه��وى م��ن ق��ل��ب��ي يُ��رِض ل��م ه��ي��ه��اَت
َع��ذاب��ا إل��يَّ س��اق��ْت أُرْده��ا ل��م ن��ظ��رًة ي��ا
خ��ب��اي��ا ف��ي��ه��ا ق��ل��ُب ي��ا ال��زواي��ا أّن أدِر ل��م
ه��واي��ا ف��اح��م��ْل ، ع��ل��يَّ ع��ه��ودي م��اض��ي رددَت

∗∗∗
رب��وع��ي وأق��َوْت ج��ّف��ْت دم��وع��ي أن ح��س��ب��ُت
ض��ل��وع��ي وراء َخ��بَ��ْت ف��ؤادي ن��اَر وِخ��ْل��ُت
وول��وع��ي؟! وص��ب��وت��ي وُس��ه��دي وج��دي ف��أي��ن
ال��ُع��ج��اب��ا ف��ي��ه ش��ه��دُت ال��ث��الث��ا ي��وُم وك��ان
خ��ب��اي��ا ال��زواي��ا ف��ف��ي ال��ص��ب��اي��ا ي��وُم ال��ي��وُم

∗∗∗
ِص��ب��اُح ال��ح��ج��اِب خ��ل��ف ِم��الُح وج��وٌه الح��ْت
ري��اُح ه��بّ��ْت ب��خ��ل��َن ول��ّم��ا ب��خ��ل��َن ل��ك��ْن
… ِوش��اُح وه��ذا َش��ْع��ٌر، وه��ذا ِن��ق��اٌب، ه��ذا
ان��ص��ب��اب��ا ال��ق��ل��وب ع��ل��ى وِط��ي��ٌب نُ��وٌر ف��ان��ص��بَّ
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س��ج��اي��ا م��ن ل��ه وك��م م��زاي��ا ل��ل��ج��م��ال ك��م
… خ��ب��اي��ا ال��زواي��ا ب��ي��ن ك��ان��ت ري��ُح ي��ا ل��والِك

١٩٣٠ نيسان ٢٢
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تكلميني أّال حلفت

ال��ي��م��ي��ِن ق��ب��ل ح��ّظ��ي وس��وءُ تُ��ك��ّل��م��ي��ن��ي أالّ ح��ل��ف��ِت
تُ��ن��ص��ف��ي��ن��ي ال ت��ظ��ل��م��ي��ن��ي أو تُ��ع��ّذب��ي��ن��ي ت��رح��م��ي��ن��ي إْن

∗∗∗
ض��ل��وع��ي ف��ي ال��ن��اَر وأش��ع��َل دم��وع��ي أج��رى ه��واه��ا م��ن ي��ا
ت��ك��ّل��م��ي��ن��ي أالَّ ح��ل��ف��ِت خ��ض��وع��ي م��ن ��نْ��ِت ت��ي��قَّ ل��م��ا

∗∗∗
ع��ه��دي ال��ح��ّب ف��ي أرع��ى وك��ي��ف ُس��ه��دي وط��وَل وج��دي ع��رف��ِت
ت��ك��ّل��م��ي��ن��ي أالَّ ح��ل��ف��ِت وّدي أب��ع��َد ح��س��ب��ي، ال��ل��ُه

∗∗∗
وع��ظ��م��ا ل��ح��ًم��ا ج��س��م��ي أذاب َغ��ّم��ا م��ن��ِك ال��ق��ل��ب ف��ي ح��م��ل��ُت
ت��ك��ّل��م��ي��ن��ي أالَّ ح��ل��ف��ِت ل��ّم��ا ع��ل��يَّ أق��س��ى وك��ن��ِت

∗∗∗
أظ��نُّ ف��ي��م��ا ع��ن��ه ذُِه��ل��ُت ره��ُن ل��دي��ِك ف��ؤادي ه��ذا
ت��ك��ّل��م��ي��ن��ي» أالَّ «ح��ل��ف��ِت : أح��نُّ إذا أن��ادي غ��ًدا

١٩٣٠ نيسان ٢٥





الفدائي

فلسطني، يف العام النائب لوظيفة الجنسية بريطاني يهوديٍّا املنتدبة الحكومة عينت
وملا (يطبخها)، كان التي الجائرة التعسفية بالقوانني للعرب والكيد النكاية يف فأمعن
يف الحكومة دار مدخل يف املتحمسني الشبان أحد له َكِمَن وطأته، العرب عىل ثقلت

فجرحه. عليه النار وأطلق القدس،

راح��ِت��ْه ف��وق روُح��ه س��الم��ِت��ْه ع��ن ت��س��ْل ال
وس��ادِت��ه م��ن ك��ف��نً��ا ه��م��وُم��ُه َل��تْ��ُه ب��دَّ
س��اع��ت��ه ه��وُل ب��ع��ده��ا ال��ت��ي ال��س��اع��َة ي��رق��ُب
ه��ام��ت��ه ب��إط��راق ُه، ي��را م��ن ف��ك��َر ش��اغ��ٌل
ب��غ��اي��ِت��ه ي��ت��ل��ّظ��ى خ��اف��ٌق ج��ن��ب��ي��ه ب��ي��ن
ش��رارت��ه م��ن أُض��ِرم��ْت ال��دج��ى ف��ح��م��َة رأى م��ن
رس��ال��ت��ه م��ن َط��َرًف��ا ج��ه��نّ��ٌم ح��ّم��ل��تْ��ه
خ��ائ��ُف م��ن��ُه وال��رَّدى واق��ف ب��ال��ب��اِب ه��و
ج��راءِت��ه م��ن خ��ج��ًال ع��واص��ُف ي��ا ف��اه��دئ��ي

∗∗∗
وال��دِّم��ا ال��ن��اَر َل��َف��َظ تَ��ك��لَّ��م��ا ل��و ص��ام��ٌت
أب��ك��م��ا ال��ح��زُم ُخ��ِل��َق ص��م��تَ��ُه ع��اب ل��م��ن ق��ل
ال��ف��م��ا ت��س��ب��ُق ي��ُدُه ت��زْل ل��م ال��ح��زِم وأخ��و
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ُم��ظ��ل��م��ا ال��ح��قِّ م��ن��ه��َج رأى ق��د ت��ل��وم��وه، ال
ت��ه��دَّم��ا ق��د رك��نُ��ه��ا أح��بَّ��ه��ا وب��الًدا
��م��ا وال��سَّ األرُض ض��ّج��ِت ب��ب��غ��ِي��ه��ْم وخ��ص��وًم��ا
… إنّ��م��ا ال��ي��أُس، ـ��تُ��لُ��ُه يَ��ْق��ـ ف��ك��اد ح��ي��ٌن، م��رَّ
خ��ائ��ُف م��ن��ه وال��رَّدى واق��ُف ب��ال��ب��اب ه��و
َج��راءِت��ْه م��ن خ��ج��ًال ع��واص��ُف ي��ا ف��اه��دئ��ي

١٩٣٠ حزيران ٩
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مناجاتوردة

ال��ع��ذاْب ف��ذْق��ِت ريَّ��اِك وط��ي��ُب وردت��ي ي��ا ال��ح��س��ُن ع��ل��ي��ِك ج��ن��ى
ال��ش��ب��اب ع��ن��ِك ال��روض ف��ي النْ��ط��وى ب��ل ��ًة َغ��ضَّ تُ��ق��ط��ف��ي ل��م ل��واله��م��ا

ال��ع��اش��ق��وْن ب��ِك م��رَّ ل��واله��م��ا
�روْن �ظ� �ن� ي� ال

غ��رَّدا ف��م��ا ال��ط��ي��ُر وج��ازِك ال��ن��دى ع��ن��ِك أع��رَض ورب��م��ا
وردت��ي ي��ا ال��ف��ض��ُل ع��ل��ي��ه ج��ن��ى ف��اض��ٍل وك��م ب��ال��ف��ض��ل، ُع��رف��ِت
ب��ه��ي��ْج زوٍج ك��ّل م��ن أن��ب��ت��ْت ق��د وردت��ي ي��ا ال��غ��نَّ��اءُ روض��تُ��ِك
األري��ج زك��ّي ال��لَّ��وِن ض��اح��ِك ع��ن ب��أزه��اره��ا ال��ص��ب��ُح ��َس ت��ن��فَّ

واألق��اْح وَرنْ��ُده��ا، نَ��س��ري��نُ��ه��ا،
�اْح �ب� ُم� �لٌّ ك�

َص��ب��ا ق��ل��ٍب ل��ك��لِّ ت��ح��يّ��ًة ��ب��ا ال��صَّ نَ��َس��م��اُت ع��ن��ه��ا تَ��نْ��ق��ُل
وردت��ي! ي��ا ع��ن��دِك ��ف��وا ف��وقَّ ب��أرج��ائ��ه��ا ال��ن��اُس وط��وََّف
ع��ه��دِه) ف��ي (ال��م��ج��ه��وُل ب��ه��ا ف��اَه ح��ك��م��ًة أص��دَق��ه��ا م��ا ل��ّل��ِه
ورِدِه» إل��ى ال��ش��وُق وإنَّ��م��ا ال��ورى ن��ف��وُس أي��اَر «ت��ش��ت��اُق

��ري��ْر ال��ضَّ ف��ي��ه��ا أودَع ت��ع��زي��ٌة
ال��ب��ص��ي��ْر ُح��ْك��َم

ال��غ��ي��ه��ب��ا ن��وُره ل��ي��م��ح��و الَح ك��وك��ب��ا ق��وِم��ه ف��ي ي��ك��ْن أل��م
وردت��ي ي��ا آذَْوه ل��ق��د ح��ت��ى ف��ض��لُ��ُه آل��م��ُه��ْم ل��ه��م ف��م��ا
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يُ��دَرُك ال األس��رار م��ن ِس��رٌّ ب��ُم��ْس��ت��ض��َع��ٍف ال��ن��اِس تَ��ح��كُّ��ُم
ي��س��لُ��ُك م��ن يُ��ه��ِل��ك ط��ري��ُق��ه ب��دا س��ْه��ٍل وُربَّ وردت��ي ي��ا

دن��ا ل��ّم��ا ُغ��ْص��نَ��ِك ح��س��ب��وا ه��ل
�ى؟ �ن� �ج� ال� �َل �ه� س�

ت��ع��رُف ف��ال ال��ب��أَس ت��ص��ط��ن��ُع ت��ض��ُع��ُف ال��ت��ي ال��نَّ��ف��ُس بَ��ِل ك��الّ،
وردت��ي ي��ا األش��واِك ه��ذه م��ْن خ��وُف��ه��ْم ال��ورى ب��ط��ِش ف��ي وال��س��رُّ

١٩٣٠ حزيران يف نرشت
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احلمراء الثالثاء

مقدمة (1)

رؤوُس ال��ِح��ب��اِل ب��ُع��رى وت��رنَّ��ح��ْت ال��م��ن��ح��وُس ن��ج��ُم��َك تَ��ع��ّرَض ل��م��ا
َع��ب��وس وال��نَّ��ه��اُر أك��دُر، ف��ال��ل��ي��ُل ال��ن��اق��وُس وأع��وَل األذاُن ن��اح
�ُف �واط� وع� ع��واص��ُف ت��ث��وُر ط��ف��ق��ْت
�ُف �اط� خ� أو ط��ائ��ُف ح��ي��نً��ا وال��م��وُت
��ِر ال��م��ت��ح��جِّ ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ل��ي��ردَّه��م ال��ث��رى ف��ي يُ��م��ِع��ُن األب��ديُّ وال��م��ع��وُل

∗∗∗
أم��ث��ال��يَ��ْه؟» ال��ورى ع��ل��ى «أم��رَّ ودع��ا: ال��خ��ال��يَ��ْه ال��ع��ص��ور ع��ل��ى أط��لَّ ي��وٌم
ال��ب��اغ��ي��ه ت��ل��ك ال��ت��ف��ت��ي��ِش، ل��م��ح��اك��م راوي��ْه أن��ا «أج��ْل ي��وٌم: ف��أج��ابَ��ُه
�ا �ب� �رائ� وغ� ع��ج��ائ��ب��ا ش��ه��دُت ول��ق��د
�ا �ب� �وائ� ون� م��ص��ائ��ب��ا ف��ي��َك ل��ك��نَّ
ُم��ن��َك��ِر» ِم��ْن ب��ه��ا وك��م س��واَي، ف��اس��أْل َج��وره��ا ف��ي ل��ه��ا أش��ب��اًه��ا أْل��َق ل��م

∗∗∗
ش��ه��ودِه: ب��ع��ُض وال��ت��اري��ُخ ف��أج��اَب، ب��ق��ي��وِدِه راس��ٍف ب��ي��وٍم وإذا
ب��ن��ق��ودِه ُم��ل��َك��ُه ك��ان��وا ش��اءَ م��ن وُس��ودِه ال��رَّق��ي��ِق ِب��ي��ض إل��ى «ان��ظ��ْر
�رَّرا �ح� �ت� ف� ويُ��ش��ت��رى يُ��ب��اع ب��ش��ٌر



الكاملة الشعرية األعمال

… أرى �ا �م� �ي� ف� ال��ق��ه��ق��رى ال��زم��اُن وم��ش��ى
ي��ش��ت��ري!» م��ن ي��ا األح��رار: ع��ل��ى ن��ادى وبَ��يْ��َع��ُه ال��رَّق��ي��َق م��ن��َع َم��ْن ف��س��م��ع��ُت

∗∗∗
األوص��اِب ن��ش��وِة م��ن ُم��تَ��رنّ��ٍح ال��ِج��ل��ب��اِب ح��ال��ِك ب��ي��وٍم وإذا
ش��ب��اب��ي ض��اع (ع��ال��ي��ه) ُرب��ى ف��ي أن��ا ب��ي م��ا ب��َك م��ا دون ، «ك��الَّ ف��أج��اَب:
�ا دم� �ى �ك� أب� م��ا ل��ل��س��ّف��اح وش��ه��دُت
… �ا �م� �نّ� �ك� ل� أظ��ل��م��ا م��ا ل��ه وي��ٌل
ال��م��ح��ش��ِر» ي��وُم أن��َت ل��ع��ل��َك ف��اذه��ْب روع��ٍة ف��ي ط��ال��ًع��ا م��ث��َل��َك أل��َق ل��م

∗∗∗
ح��ائ��ره ب��ع��ي��ٍن تَ��ْرم��ق��ه وت��ظ��لُّ ال��غ��اب��رْه ال��لَّ��ي��ال��ي تُ��ن��ك��رُه (ال��ي��وُم)
س��ائ��رْه ظ��ل��ٍم أم��ث��اُل ��ه��ا ف��أخ��فُّ ال��ج��ائ��رْه ال��ق��ض��اءِ ألح��ك��ام ع��ج��بً��ا
�اءْ رج� �ال ب� ال��ف��ن��اءْ إل��ى ي��س��ي��ُر وط��ٌن
�اءْ اإلب� إالَّ دواءْ ل��ه ل��ي��س وال��داءُ
تُ��ق��ه��ِر ول��ّم��ا تَ��ُم��ْت ع��ل��ي��ه ن��ف��ٌس ت��ش��ت��م��ْل إْن م��ن��اع��ٌة، اإلب��اءَ إنَّ

∗∗∗
ص��ف��ُوُه! يُ��ك��دََّر أال ل��ه ن��دع��و ع��ف��ُوُه يُ��ب��كِّ��َر أن ي��رج��و ال��ك��لُّ
ُس��م��وُّه! وع��اش ج��الل��تُ��ه ع��اش��ت وُح��نُ��وُُّه ع��ط��ُف��ه ه��ذا ك��ان إْن
�ال �ِم� أُْج� �ا م� ��ال ُم��ف��صِّ ال��ب��ري��ُد ح��م��ل
�وُّال �س� وتَ� ��ال تَ��وسُّ اك��ت��ف��ي��َت ه��الَّ
األق��ص��ِر ال��طَّ��ري��ق ع��ن ال��ح��ي��اَة ف��خ��ِذ ِه وردِّ ال��ك��الِم أخ��ذ ف��ي وال��م��وُت

∗∗∗
أش��ك��اُل س��ط��ورن��ا ب��ي��ن وال��ذُّلُّ ح��اُل تَ��َغ��يَّ��َر وم��ا ال��ب��ري��ُد ض��اق
أس��م��ال — ح��س��رت��ا ي��ا — وك��رام��ٌة واألم��واُل األرواُح ُخ��س��رانُ��ن��ا
�وْن؟! �ك� ي� �اذا م� وت��س��أل��وْن تُ��ب��ص��رون أََو
�وْن �ن� �ج� ال� �ُل �ث� ِم� ف��ن��وْن ل��ه ال��خ��داَع إّن
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الحمراء الثالثاء

تُ��ب��ِص��ِر! ل��م أع��ي��ٍن م��ن م��خ��ل��وق��ًة َغ��َدْت ل��و ال��ذل��ي��ل��ُة ف��ال��ن��ف��ُس ه��ي��ه��ات،

∗∗∗
يَ��ن��ف��ع��ا؟ أن دم��ُع��ه ل��ب��اٍك أنّ��ى يُ��س��َم��ع��ا؟ أن ص��وتُ��ه ل��ش��اٍك أنّ��ى
ف��ت��ق��ّط��ع��ا ق��ل��وبَ��ه��م ال��رج��اءُ وأت��ى ف��ت��ص��دَّع��ا رج��اءَن��ا أح��سَّ ص��خ��ٌر
�وْر �ف� ي� �ٌع �ب� ن� ال��ص��خ��وْر ف��م��ن ت��ع��ج��ب��وا، ال
�وْر �ع� ش� �ال ب� ك��ال��ق��ب��وْر ق��ل��وٌب ول��ه��م
يَ��ْش��ُع��ِر ل��م ف��وج��دتَ��ه ج��ّرب��تَ��ه م��ْن ع��ن��د رج��اءً ي��وًم��ا ت��ل��ت��م��ْس ال

الثالث الساعات (2)

األوىل الساعة

ب��األس��ب��ق��يَّ��ْه ل��ي ال��ف��ض��ُل األب��يَّ��ْه ال��ن��ف��ِس س��اع��ُة أن��ا
ال��ح��م��يَّ��ْه رم��ُز ك��لُّ��ه��ا ٍث، ثَ��ال س��اع��اٍت ِب��ك��ُر أن��ا
ال��ق��ض��يّ��ه ف��ي ج��ل��ي��ًال أث��ًرا ل��ي إّن ال��ق��ض��يّ��ِة ب��ن��ُت
ال��زاغ��ب��يّ��ه وال��رم��اِح ـ��ِة، ال��م��ش��رف��يّ��ـ ال��س��ي��وِف أث��َر
ال��وف��يّ��ه ال��رُّوِح ن��ف��ح��َة ـ��ب��ِة، ال��ش��ب��ي��ـ ُم��ه��ج ف��ي أودع��ُت،
ال��م��ن��يّ��ْه ك��أَس ال��ِع��دى يَ��س��ق��ي ل��ه��م ي��وٍم م��ن ب��دَّ ال
زك��يّ��ه ج��وان��ِح��ِه م��ن ـ��َع��ُد تَ��ْص��ـ (ف��ؤاد) ب��روح ق��س��ًم��ا
ال��ع��ل��يّ��ه ج��نّ��تَ��ه��ا ف��ت��ح��لُّ ح��ف��يَّ��ًة ال��س��م��اءَ ت��أت��ي
رض��يّ��ه ت��ض��ح��ي��ٍة ب��غ��ي��ر ِد ال��ُخ��ل��و م��رت��ب��َة ن��ال م��ا
ض��ح��يّ��ه ذه��ب��ْت ب��الده��ا ـ��ِل َس��ب��ي��ـ ف��ي ن��ف��وٌس ع��اش��ْت
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الثانية الساعة

ال��ش��دي��ِد ال��ب��أِس س��اع��ُة أن��ا ال��ع��ت��ي��ِد ال��رج��ل س��اع��ُة أن��ا
م��ج��ي��د ف��ع��ٍل ذي ك��لَّ ال��ُم��َش��رِّف ال��م��وِت س��اع��ُة أن��ا
ال��ق��ي��ود ل��ت��ح��ط��ي��م رم��ًزا ق��ي��َدُه يُ��ح��ّط��ُم ب��ط��ل��ي
ال��خ��ل��ود ش��َرِف إل��ى ـ��ب��َق��ه��ا ألَْس��ـ ق��ب��ل��ي َم��ْن زاح��م��ُت
ال��وط��ي��د ال��ع��زِم ش��رارَة ِب، ��ب��ا ال��شَّ ُم��ه��ِج ف��ي وق��دح��ُت،
ب��ال��ع��ه��ود َر يُ��خ��دَّ وأْن ِد، ب��ال��وع��و يُ��خ��دَُع ه��ي��ه��ات
ال��ورود ُح��ْل��َو ال��ردى ت��ل��ق��ى (م��ح��ّم��ٍد): ب��روح ق��س��ًم��ا
ب��ال��ن��ش��ي��د ت��ه��ت��ف َوْه��ي ِت��َك، َم��ْو ع��ن��د ب��أّم��َك ق��س��ًم��ا
ال��ب��ع��ي��د ال��َح��َس��ِن ص��ي��ِت��ه ف��ي اب��ِن��ه��ا ع��ن ال��ع��زاءَ وت��رى
ال��ش��ه��ي��د أج��ِر م��ن أج��لَّ َد ال��ِب��ال خ��دَم َم��ن ن��ال م��ا

الثالثة الساعة

ال��ك��ب��ي��ِر ال��ق��ل��ِب س��اع��ُة أن��ا ال��ص��ب��وِر ال��رج��ِل س��اع��ُة أن��ا
األم��ور م��ن ال��خ��ط��ي��ر ف��ي يَ��ِة، ال��نِّ��ه��ا إل��ى ال��ث��ب��اِت رم��ُز
ال��ص��خ��ور ُص��مِّ م��ن ال��م��وِت ءِ ل��ق��ا ع��ل��ى أش��دُّ ب��ط��ل��ي
س��رور ف��ي ل��م��وٍت ف��اع��ج��ْب ال��ردى ي��رت��ق��ُب ج��ذالُن
ال��نُّ��ش��ور ي��وم ف��ي ��ي��ِن) ـ��َك��فَّ اْل��ـ ��َب (ُم��خ��ضَّ اإلل��َه ي��ل��ق��ى
ال��ص��دور م��لءُ ودي��ع��ت��ي ِب، ال��م��ص��ا ع��ل��ى ال��ش��ب��اِب َص��بْ��ُر
ُم��س��ت��ط��ي��ر ي��وٍم ب��َش��رِّ ِد ال��ِب��ال أع��داءَ أن��ذرُت
ال��ق��دي��ر ال��َم��ِل��ِك وج��نَّ��ِة ءُ)، (ع��ط��ا ي��ا ب��روح��َك ق��س��ًم��ا
ال��غ��زي��ر ب��ال��دَّم��ِع ال��ل��ي��َث ـ��ك��ي تَ��بْ��ـ األش��ب��اِل وِص��غ��اِرَك
ج��س��وِر ص��بّ��اٍر غ��ي��ُر ال��م��َف��دَّى ال��وط��َن أن��ق��ذ م��ا
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الحمراء الثالثاء

الخاتمة (3)

الثالثة األبطال

ال��رض��واِن ج��نّ��ة ف��ي أرواُح��ه��م األوط��اِن ت��رب��ِة ف��ي أج��س��اُده��م
وال��غ��ف��ران ال��ع��ف��ِو ف��ي��ُض وه��ن��اك ال��ط��غ��ي��اِن م��ن ش��ك��وى ال وه��ن��اك
�ْه اإلل� �و ه� س��واْه م��ن ع��ف��ًوا ت��رُج ال
�اْه ج� �لَّ ك� ي��داْه م��ل��ك��ْت ال��ذي وه��و
واألبْ��ُح��ِر بَ��ّره��م ف��ي ج��ب��روتُ��ه��م ي��غ��رُّه��ْم ال��ذي��ن ف��وق ج��ب��روتُ��ُه

١٩٣٠ حزيران ٢٧
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ليىلكوراين

أن��ا ِح��رُت ك��م��ا إل��ي��اُس ح��ار وُم��ن��ى وس��ع��اٍد ل��ي��ل��ى ب��ي��ن
ح��يّ��رن��ا ق��د االس��ُم ي��ك��ون أن ع��ج��ٍب م��ن أرى ال أنّ��ي غ��ي��َر
َح��ُس��ن��ا أو ب��ه ال��م��ع��ن��ى َك��ثُ��ُر إذا ش��يءٍ ف��ي األس��م��اءُ ت��ك��ث��ر
م��ع��دن��ا وط��اب��ت أص��ًال ك��رم��ْت ن��س��خ��ٌة وال��دي��ه��ا ع��ن ط��ف��ل��ٌة
ه��ن��ا م��ن ان��ع��ك��اًس��ا ال��ح��س��ُن ج��اءَك ق��اب��ل��تَ��ه��ا إن ال��ب��دِر ل��وج��ه ق��ل
ال��َه��ن��ا روض ف��ي األزه��اِر أوُل أن��ه��ا ب��ل��ي��ل��ى ال��ب��ش��رى ل��ك��ِن
أط��ع��م��تَ��ن��ا؟ ل��و ض��ّرَك م��ا ربِّ م��ث��َل��ه��ا ربّ��ي ال��ُع��ّزاَب أَط��ع��ِم
ُم��ذِع��ن��ا م��ث��ل��ي ال��ُح��ْس��ِن ل��دواع��ي ش��اع��ًرا غ��الًم��ا أط��ع��ْم��ن��ي ربِّ
َل��ِس��ن��ا ظ��ري��ًف��ا ال��ق��ل��ِب ط��يّ��َب ول��ي��ك��ْن ل��ي��ل��ى، م��ج��ن��وَن ول��ي��ك��ْن
ِش��ع��ِب��ن��ا ف��ي غ��ادًة ��ر ن��وفِّ ل��م إن��ن��ا أب��ي��ه: م��ث��َل ول��ي��ك��ْن

١٥ / ١١ / ١٩٣٠ بريوت،





ار جبَّ هواِك

ج��اْر ال��ق��ل��ب ع��ل��ى �اْر �بّ� ج� �واِك ه�
�اْن!! أم� �اْن!! أم�

�اْر �ه� �نَّ� ال� �مِّ وغ� ال��ل��ي��ِل زف��رة م��ن
�اْن! أم�

ُم��ش��ِك��ِل ف��ي ص��م��تُ��ِك أوق��ع��ن��ي م��س��ت��ق��ب��ل��ي ن��وَر ي��ا أم��ل��ي ي��ا
ل��ي؟ ب��ع��ي��ن��ي��ِك ال��ده��ُر خ��بّ��أ م��ا

ال��ض��ل��وْع ف��ي ك��م��ًدا ق��ل��ب��ي تُ��ذي��ُب دم��وْع؟ أم ف��ي��ه��م��ا اب��ت��س��اٌم ه��ِل
ي��ن��ج��ل��ي م��ك��ن��ونَ��ه��م��ا ل��ي��ت ي��ا

∗∗∗
ال��رق��اْد ُح��ل��َو ال��ج��ف��ُن ي��ذوَق ول��ن ال��ف��ؤاد ه��ذا ُ يَ��ْه��دأ ال س��ع��اُد

س��ع��اْد ي��ا ال��ه��وى ت��ص��اف��ي��ن��ي ل��ْم م��ا
ب��ال��ُم��غ��رِم األش��واُق ت��ص��ن��ُع م��ا ت��ع��ل��م��ي أن م��ن��ِك ح��ّظ��ي ك��ان ل��و

ج��اْد وال��دم��ُع ق��ل��بُ��ِك ل��ي ل��رقَّ

∗∗∗
خ��اط��ف��ا س��رى ال��ب��رِق ك��ل��م��ح��ة ط��ائ��ًف��ا ال��دُّج��ى ُج��ن��ِح ف��ي أب��ص��رُت

ه��ات��ف��ا: ي��ص��ع��ُق��ن��ي دن��ا ث��م
«… آم��ال��ه��ا م��وض��َع ت��ك��ْن ول��م ب��ال��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��ط��ر ل��م «س��ع��اُد،
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ال��ع��اص��ف��ا ي��س��ب��ُق تَ��وّل��ى ث��م

∗∗∗
ال��س��الْم ع��ن��د ال��رأِس ان��ح��ن��اءُ وال اب��ت��س��ام غ��ل��ي��ل��ي يَ��ش��ف��ي ال أص��ب��ح��ُت

ال��غ��راْم ن��ت��ش��اك��ى ل��و ب��ن��ا أول��ى
ي��ِد ف��ي ي��ٍد أخ��ذُ وح��بَّ��ذا م��وع��ِد ع��ل��ى لُ��ق��ي��ا ح��بَّ��ذا ي��ا

وه��اْم! ه��ام��ْت ال��ن��اُس ي��ق��وَل ح��ت��ى

∗∗∗
ال��ت��وى؟ ح��ت��ى وال��غ��ص��َن ل��ه��ف��ا، وا ذوى ح��ت��ى ال��روَض أص��اب م��اذا

ان��ط��وى؟ ل��ل��رب��ي��ِع بُ��ْرٍد وأيُّ
ان��ت��ث��ْر األم��ان��ي م��ث��ِل َزَه��ٍر ف��ي ال��ِع��بَ��ْر س��ع��اُد ي��ا يُ��م��ل��ي ال��روُض

ال��ه��وى َح��ذاَر ال��ح��س��ِن روض��َة ي��ا

∗∗∗
ج��اْر ال��ق��ل��ب ع��ل��ى �اْر �بَّ� ج� �واِك ه�

�اْن! أم� �اْن! أم�
�اْر �ه� �ن� ال� �مِّ وغ� ال��ل��ي��ِل زف��رة م��ن

�اْن! أم�

١٩٣٠ األول كانون ٢٢
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احلبيشالذبيح

يذبحونها التي — شئت إذا — الهندية الديكة أو الحبشية الديكة هذه …
فيها تعمل املائدة)، (عروس لتكون املعيّدين؛ وأفراح األجراس رنني عىل
بيضاء من الخمر بكؤوس مروية البطون بها لتمتلئ وتشذيبًا؛ تقطيًعا املدى

… وحمراء
املوائد» «عروس برحت وما كانت، أمرها عىل املغلوبة األمم هي كذلك
به فتحىش لحمه وأما الوسائد، به فتُحىش ريشه أما الذبيح» «الحبيش شأن

البطون.
١٩٣١ الربق جريدة

وأغ��ل��ُب ال��م��ت��اِح ال��َق��دِر م��ن أم��ض��ى ��ُب ت��ت��ل��هَّ م��س��ن��ون��ًة ل��ه ب��َرق��ْت
��ب ُم��خ��ضَّ ال��ذب��ي��ِح ن��ح��ُر وال ب��دٍم ��ٌب ُم��خ��ضَّ ال��ح��دي��ِد َخ��دُّ ف��ال ح��زَّْت
ت��ت��ن��كَّ��ب ُخ��ًط��ى وال ي��زوُغ ب��ص��ٌر ف��ال ح��ي��نً��ا ��ًق��ا ُم��ص��فِّ ي��ص��ي��ُح وج��رى
ت��ك��ذب؟ ال��م��ن��يَّ��ُة أَِم ال��س��الُح خ��اَن ف��س��أل��تُ��ه��م: ِري��ب��ٌة ب��ي َغ��َل��ْت ح��ت��ى
يُ��ط��ِرب رق��ٍص ك��لُّ م��ا ف��أج��ب��تُ��ه��م ب��ِه رق��ص��ْت روح��ه ح��الوُة ق��ال��وا
ويُ��غ��رِّب ت��ارًة يُ��ش��ّرُق َص��ِع��ٌق ب��ِه ف��إذا ق��ض��ى، دونَ��َك��ُه ه��ي��ه��اَت،
تَ��ت��ص��بَّ��ب م��وت��ورٌة وزك��يّ��ٌة ال��ُخ��ط��ى م��خ��ت��ل��َف يَ��ْزَورُّ ب��ه وإذا
ف��ت��ه��رب ب��ال��ح��ي��اة ي��ظ��ف��ُر وي��ك��اُد ف��ي��رت��م��ي ال��ع��ي��اءُ ف��ي��ج��ِذب��ه ي��ع��دو
ُم��ت��وثِّ��ب ب��ِذم��اِئ��ه ُم��ت��ع��ّل��ٌق ُم��ت��ق��لِّ��ٌب ب��دم��ائ��ه ُم��ت��دّف��ٌق
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ت��س��ك��ب ال��ض��ح��يّ��ُة م��ا ل��ي��ش��رَب َش��َرًه��ا ُم��ت��ل��ّم��ٍظ ف��ٍم ف��ي ال��ح��الوَة إّن
َط��يّ��ب ع��ي��ٍد وك��لُّ ال��ح��ي��اِة، أل��ِم ع��ل��ى ق��ام��ت ال��ت��ي ال��ع��ي��ِد ف��رح��ُة ه��ي

الجمعة يوم نظمها تمَّ بريوت،
١٩٣٠ األول كانون ٢٦
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صاحبغمدان

جامعة يف العربية اآلداب (أستاذ ضومط جرب املرحوم العالمة رثاء
األمريكية) بريوت

وال��نَّ��دى؟ ال��ف��ض��ِل ه��ي��ك��َل ي��ا األس��ى وف��ي��َم ال��ه��دى؟ ك��ع��ب��َة ي��ا يُ��ب��ك��ي��َك م��ا (أغ��م��داُن)
أوح��دا ب��ال��خ��ط��ب ل��س��َت ص��ب��ًرا أغ��م��داُن م��ب��ت��ًل��ى وح��دَك أص��ب��ح��َت ل��و ع��ذرتُ��َك
وج��نَّ��دا ل��ل��ح��ي��اة رج��اًال أع��دَّ ف��ش��دَّم��ا (َج��بْ��ٌر) غ��م��داُن ي��ا م��ات ل��ئ��ن
واغ��ت��دى ح��ول��َك راح ف��ي��م��ن ع��زاؤَك ج��ن��ُدُه؟ وح��وَل��َك (ج��ب��ٍر) ع��ل��ى أت��ب��ك��ي
س��ْرم��دا ال��ّده��ِر ع��ل��ى م��م��دوٌد وظ��لُّ��َك ي��م��دُُّه��ْم ي��زال م��ا روٌح ِل��ب��ان��ي��َك
م��ق��ع��دا ل��ب��ن��اَن ج��نّ��اِت م��ن تَ��بَ��ّوأَن ال��رُّب��ى ف��ي ��مَّ ال��شُّ أرك��انَ��َك رأى م��ن وي��ا
ال��م��م��رَّدا ال��م��ن��ي��َع ال��ص��رَح ل��ه��ا وك��ن��َت ف��ُص��ن��تَ��ه��ا ال��ل��غ��اِت أّم ع��ل��ى ح��ن��وَت
اع��ت��دى أو ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��اغ��ي ب��غ��ى م��ا إذا وح��ام��يً��ا أم��ي��نً��ا (ج��ب��ٌر) ل��ه��ا وك��ان
م��ع��ه��دا م��ن��ه��نَّ ال��ج��ه��ِل أي��دي تُ��ب��ِق ف��ل��م م��ع��اه��د ِش��ي��دْت ل��ب��ن��اَن ف��ي ول��ل��ع��ل��م
ُس��دى رف��ِع��ه��ا ف��ي ال��م��اُل ي��ض��ي��ُع ف��ق��ال��وا: اع��ت��ذاُره��م َج��نَ��ْوُه ق��د م��ّم��ا وأق��ب��ُح
ف��ي��ن��ف��دا؟! ه��ن��اك م��اًال ت��رك��وا ف��ه��ل ك��ث��رًة ال��م��اَل تُ��ن��ِف��ُد زع��م��وه��ا وق��د
اه��ت��دى م��ن أض��لَّ��ْت ك��م ُش��ؤٍم َح��ب��اح��ُب ف��إنَّ��ه��ا أط��ف��أوه��ا ه��م إن م��ص��اب��ي��ُح
ال��ع��دا ف��ي ال��ل��ُه ب��ارك ال ال��ِع��دا، ص��دق��ن��ا ب��ه��ا س��اع��ٍة ع��ل��ى إالَّ َل��َه��ف��ي وم��ا
ال��ي��دا» ي��ح��ف��ظ ال��ذي ب��ال��ُح��ّر ل��َك «وم��ن ع��ن��ده��م ل��ل��ُع��ْرب ب��ي��ض��اءَ ي��ٍد م��ن ف��ك��ْم
ف��رق��دا ان��ف��كَّ م��ا ل��ب��ن��اُن ي��ا ف��غ��م��داُن ال��دج��ى ف��ي ي��خ��ب��ط ل��ب��ن��اَن خ��ّل��ف��وا ل��ئ��ن
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∗∗∗
��دا ُم��م��هَّ ي��ج��ْده يَ��ْوُع��ْر وإن ق��ص��ي��ًرا، ال��رَّدى ي��ل��َق��ه يَ��ط��ْل م��ه��م��ا ال��رَّدى ط��ري��ُق
أم��ردا ال��ع��م��ِر م��ي��ع��ِة ف��ي ال��ف��ت��ى ك��م��وت ظ��ه��َرُه ال��ث��م��ان��ون ت��ح��ن��ي ال��ف��ت��ى وم��وُت
ال��ّردى م��ن ض��روٍب ش��تّ��ى ب��ه��ا ت��ح��ي��ط ض��روبُ��ه��ا ش��تَّ��ى إن��س��اُن ي��ا ح��ي��اتُ��َك
ُم��خ��لَّ��دا ِذْك��ًرا ال��ن��اِس ب��ي��ن يُ��خ��لِّ��ُف ام��رٍئ س��وى ال��ق��ويَّ ال��م��وَت ق��ه��َر وم��ا
أن��ك��دا ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ي وع��ًدا وخ��ّل��ف ق��ض��ى ك��ال��ذي ال ال��ذك��ِر، ط��ي��َب يُ��خ��لِّ��ف
تَ��ش��رُّدا ت��ه��ي��َم أن إال ال��ل��ُه أب��ى أم��ًة وأض��ح��ك ق��وًم��ا، ب��ه ف��أب��ك��ى
وأس��ع��دا ال��ح��ي��اَة أغ��ن��ى أو ال��ن��اِس ع��ن ش��رَُّه َك��فَّ م��ن ال��ن��اِس خ��ي��َر ول��ك��نَّ
ال��ن��دى َريِّ��َق ��ذى ال��شَّ ف��ّواَح زال وال ث��راه��م��ا ط��اب ال��ل��ِه) و(ع��ب��د (ك��ج��ب��ٍر)
وَم��ْش��ه��دا وَغ��يْ��بً��ا وإس��ع��اًدا ج��ه��اًدا ك��اله��م��ا ك��ان ن��رج��وه م��ا خ��ي��ر ع��ل��ى
وتَ��ج��رَّدا ل��ه��ا ده��ًرا ان��ق��ط��ع��ا ك��م��ا «ُم��َض��ريّ��ٍة» ه��وى ف��ي ُه��ي��اًم��ا وه��ام��ا
ج��دَّدا ال��س��ح��ِر ذل��ك ف��ي آي��ٍة وك��م ان��ط��وى م��ا ال��ح��س��ِن ذل��ك م��ن ن��ش��را ف��ك��م
وم��وردا ظ��الٍّ «ال��ب��س��ت��اَن» ف��ص��اح��تُ��ه��ا وآث��رت «ب��ج��ب��ٍر» اف��ت��نَّ��ْت ب��الغ��تُ��ه��ا
يُ��وطَّ��دا أن اس��ت��ق��اللُ��ه��ا أوش��ك ف��ق��د — أه��لُ��ه��ا ِض��ي��َم ول��و — ع��زَّْت ل��غ��ٌة إذا

∗∗∗
ُم��نْ��ِش��دا رث��ائ��ي��َك ش��ك��ًرا ل��ه��ا وق��لَّ ك��ال��ض��ح��ى تَ��ألَّ��ُق ع��ن��دي ي��ٌد (ل��ج��ب��ٍر)
وُم��ن��ت��َدى ِف��ن��اءً ال��ع��ال��ي ول��ألدب ل��ل��ن��دى ب��ب��ي��روَت داٍر ف��ي غ��ش��ي��تُ��َك
تَ��ردَّدا ال��وج��وِه أس��اري��ِر وب��ي��ن ج��ان��ٍب ك��ّل م��ن ال��ِب��ْش��ُر ذوي��َك وح��فَّ
وُم��رِش��دا ُم��ع��ي��نً��ا ش��أن��ي م��ن ف��أع��ل��ي��َت ل��م��ح��ًة ن��ورَك ف��ي��ض م��ن ب��ي وآن��س��َت
��دا ف��تَ��َع��هَّ اب��ن��ه ف��ي خ��ي��ًرا ��م ت��وسَّ وال��ٍد ِب��رَّ ف��ي��ا بَ��رٍّا ب��ي ك��ن��َت ل��ق��د
ُم��غ��رِّدا ح��ي��ٍن ق��ب��ل م��ن ب��ه��ا وك��ن��ُت ن��ائ��ًح��ا ب��نُ��ع��م��اَك أُض��ح��ي ح��س��رت��ا وي��ا
ُم��ب��ت��دا م��ث��َل ح��اف��ًال ف��ي��ه��ا ح��ي��اِت��َك م��ن��ت��ه��ى ك��ان ِه��ّم��ٍة م��ن ل��ه��ا ع��ج��ب��ُت
ال��ّص��دى ب��آث��اره ْد َردِّ وط��ن��ي وي��ا ال��لُّ��غ��ى ع��ل��ى (ب��ج��ب��ٍر) ِت��ي��ه��ي لُ��غ��ت��ي ف��ي��ا

١٩٣٠ القدس،
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حتيةمرص

األمريكية) الجامعة (يف املرصية الجمعية أقامتها التي الحفلة يف القصيدة قيلت
يف الحفلة هذه أقيمت وقد املرصية، الجامعة من القدم كرة العبي لفرقة
واألستاذ الطبي، القسم ورئيس الجامعة، رئيس من كل فيها وتكلم (فسرييو)
عن املرصيني ترفع إىل إشارة القصيدة ويف وغريهم، … مرص وقنصل الخويل،
الواقع وضعت وقد بمرص، األقطار هذه تعلق شدة عىل الرشقية األقطار بقية

العطب: أنيابه يف امللمس لني عتاب شكل يف
الربق ٣٣٩٤

وم��دف��وِن ح��يٍّ م��ن ال��م��آث��ِر ذوي ال��ف��راع��ي��ِن م��ص��َر ي��ا ل��ِك ت��ح��يّ��ًة
األف��ان��ي��ن خ��ض��راءَ ج��وارِك ع��ل��ى وارف��ًة اآلداِب دوح��ُة ت��زل ول��م
ي��ه��دي��ن��ي ال��غ��ّراء ن��ه��ض��ت��ِك ون��وُر وُم��ْل��تَ��ه��ف��ي إي��م��ائ��ي م��ص��ُر ي��ا إل��ي��ِك
وت��م��ك��ي��ن ت��وث��ي��ٍق ذاُت م��ض��ى ل��م��ا ب��رح��ْت م��ا ف��ي��ِك ُق��رب��ى أواص��ُر ول��ي
س��يُ��دن��ي��ن��ي ِج��س��ٌر ل��غ��ت��ي وم��ن أنّ��ى، تُ��ب��ع��دن��ي ع��ن��ِك ع��س��اه��ا ال��ق��ن��اَة ��وا ش��قُّ
ح��ي��ن إل��ى ح��ي��ٍن م��ن ف��تُ��ع��رض ع��ن��ي راغ��ب��ٌة م��ص��ُر ول��ك��ْن م��ص��َر أُح��بُّ
يُ��ب��ك��ي��ن��ي ال��ه��مَّ ذاك أّن وأي��ق��ن��ْت ع��ل��م��ْت ف��ق��د ��ا، ه��مٍّ ب��ك��ْت ال ب��ك��ْت، وإن
ويُ��غ��ري��ن��ي يُ��م��نّ��ي��ن��ي ال��دالل إن ب��ِه ت��دلُّ َه��ْج��ٍر ع��ل��ى ع��ت��ب��ُت وم��ا
يُ��واس��ي��ن��ي ِخ��الٍّ أج��د ل��م ف��ق��دتُ��ه إذا أخ��اف ودٍّ ع��ل��ى ج��زع��ُت ل��ك��ْن
يُ��ع��ّزي��ن��ي م��ن ل��ي م��ا ال��ص��داق��ات وف��ي ه��ل��ك��وا ُه��ُم إن أُع��زِّي أص��دق��ائ��ي ف��ي



الكاملة الشعرية األعمال

ي��داوي��ن��ي م��ن َس��ق��ام��ي وأع��ي��ا م��ن��ي ي��ئ��س��وا وق��د م��ص��ٍر ف��ي ش��ف��اؤَك ق��ال��وا
ي��ح��ك��ي��ن��ي َف��ْه��و ق��ب��ل��ي ل��ي��وس��َف ش��وًق��ا خ��لَّ��َف��ه��ا «ي��ع��ق��وُب» ب��ل��دًة خ��ّل��ف��تُ��ه��ا
ي��ص��ل��ي��ن��ي ال��ب��ي��د وه��ج��ي��ُر تَ��ْك��تَ��نُّ��ن��ي زاف��رٌة ال��ن��اِر ب��ن��ات م��ن تُ��ق��ّل��ن��ي
وت��زج��ي��ن��ي تُ��زج��ي��ه��ا ال��ش��وِق وج��ذوُة ج��ام��ح��ًة ال��ف��والِذ َس��ن��ن ع��ل��ى ت��م��ض��ي
م��ي��م��ون ال��ن��ع��م��اءِ ُم��طَّ��رِد ض��ف��اِف ع��ل��ى ال��ن��خ��ي��ِل ج��نّ��اُت ل��َي س��م��ْت ح��ت��ى
ُج��ون ل��ي��ل��ه��ا م��ن أج��ن��ح��ٍة ظ��لِّ ف��ي رق��دْت أن��ه��ا وظ��نّ��ي م��ص��َر ه��ب��ط��ُت
م��ك��ن��ون غ��ي��ُر ص��دٍر س��رُّ ب��ن��وره��ا ُم��ن��ص��ِدًع��ا ال��ل��ي��َل وك��أّن ك��أن��ه��ا
ال��ري��اح��ي��ن ش��تّ��ى م��ن غ��الئ��ُل ل��ه��ا راق��ص��ٌة األَْم��س��اء ف��ي واألزب��ك��يّ��ُة
ال��ِع��ي��ن ��ِد ال��نُّ��هَّ ل��ح��ظ��ات ك��أن��ه��ا خ��م��ائ��ل��ه��ا ف��ي ل��ح��ظ��اٍت ذو وال��نَّ��ْوُر
ي��ش��ف��ي��ن��ي ال��دي��ِن) (وع��م��اُد ط��ب��ي��ب��ه ع��ن وأس��أل أخ��ش��اه ��ْق��م ول��ل��سَّ ل��ي م��ا
ف��تُ��ح��ي��ي��ن��ي ت��ش��دو أن ك��ل��ث��وَم ب��أُّم ل��ك��ف��ى أظ��ف��اَره ب��ي ال��م��وُت أن��ش��ب ل��و
ال��ب��س��ات��ي��ن أزه��اِر ب��ع��ُض (ش��ب��ابُ��ه��ا) ��ق��ٌة ُم��ن��مَّ ب��س��ات��ي��ٌن وم��ص��ُر ه��ذا،
ال��م��ي��ادي��ن ك��لِّ ف��ي ال��س��ب��َق ف��أح��رزوا ل��ع��ٍب وم��ن ِج��دٍّ م��ن م��ي��ادي��َن خ��اض��وا

١٩٣١ شباط ٦
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الزرقاء العصابة ذات إىل

ح��س��ن��اءِ م��ل��ي��ح��ٍة ش��ع��وَر ��ْت َل��مَّ زرق��اءِ ع��ص��اب��ٍة ف��داءُ ُروح��ي
��اءِ ال��وضَّ ل��ج��ب��ي��ن��ِك ب��ج��واره��ا َزيّ��نْ��ِت��ه��ا وإن��ّم��ا زيَّ��ن��تْ��ِك م��ا
ح��وراء ف��تّ��اك��ٍة، ف��تّ��ان��ٍة، م��ك��ح��ول��ٍة ُم��ق��ل��ٍة م��ن وُدن��وِّه��ا
ل��ل��ش��ع��راء ال��وي��ِل ك��ّل ف��ال��وي��ُل ش��م��لُ��ُه تَ��ج��ّم��َع إذا ال��ج��م��اَل إّن

١٩٣١ شباط ١٥





طيفاألمل

ن��زال ب��ق��ل��ب��ي ه��ًوى أع��ج��بَ��ُه م��ا ل��ل��ه
أم��ال ع��ل��ي��ه أب��ن��ي ت��ِه ِع��الَّ ع��ل��ى ه��ًوى
َم��ثَ��ال ع��ن��ي ي��ذه��ب أره��ا ل��م ل��م��ن ه��ًوى
ب��ل��ى ق��ل��ُت: أت��راب��ه��ا ع��ل��ى ُخ��ْل��ًق��ا س��م��ْت ق��ي��ل:
واك��ت��م��ال … ل��ه��ا ق��ل��ُت: ل��ه��ا ال��ح��س��ُن ان��ت��ه��ى ق��ي��ل:
وع��ال اس��ٍم ِم��ِن َج��لَّ م��ح��اس��ٌن اس��ُم��ه��ا ق��ي��ل:
ب��دال م��ن��ه��ا رض��ي��ُت إذا ع��ي��ٌش ل��ي ط��اب ال

١٩٣١ شباط ٢٠





هباء

أل��َط��ْف وال أب��ه��ى ع��ل��ى ال��ع��ي��ُن ت��ق��ِع ل��م بَ��ه��ا!
أظ��رْف وال أش��ه��ى وال ال��ق��ل��ِب إل��ى أدن��ى وال
يُ��ش��َغ��ف َدّل��ه��ا غ��رائ��َب ي��ب��ُل وَم��ْن ب��ه��ا ُش��ِغ��ف��ُت
أَّل��ف م��ا ب��اع ح��ت��ى (…) أخ��ي ب��ه��ا وه��اَم
ص��نّ��ف ال��ذي ال��ع��ل��م ع��ن ال��ح��بِّ ف��ي َص��نّ��ف وق��د
أن��ص��ف م��ا وال��ل��ِه وال وال��ب��دُر ال��ش��م��ُس وق��ال:
يُ��خ��َس��ف ال��ذي وال��ب��دَر ـ��ُف، تُ��ْك��َس��ـ ال��ت��ي ال��ش��م��َس دِع
َص��يَّ��ف وم��ن َش��تّ��ى َم��ْن ـ��ِه ال��ّل��ـ رام ف��ت��ن��ُة، بَ��ه��ا
ال��م��دن��ف أوش��ك ل��ّم��ا ـ��َف، ال��ُم��ْدنَ��ـ ن��ظ��رتُ��ه��ا ش��ف��ْت
أش��رف وق��د رّدوه ِم، األَْس��ق��ا م��ن خ��اٍل وك��م

∗∗∗
ال��م��ش��رف إل��ى ف��ب��ادرُت وال��ش��م��ُس ت��ط��ل��ع بَ��ه��ا
األه��ي��ف ال��ب��ان��ِة ب��غ��ص��ن ازداَن م��ع��ط��ُف��ه��ا غ��دْت
َف��ّوف وم��ا وال��ورِد ِر وال��نُّ��ّوا ال��نّ��وِر ص��ب��اَح
األوط��ف ج��ف��ن��ه��ا ب��غ��م��زة ال��ك��فِّ ت��ح��يّ��َة ت��رّد

∗∗∗
تُ��ع��َل��ف ح��ول��ه��ا ط��ي��وٌر ع��نّ��ي أش��غ��َل��ه��ا ل��ئ��ن



الكاملة الشعرية األعمال

يُ��ق��َط��ف ال��ذي ال��َك��رَم بَ��ِل ال��َح��بَّ تُ��ط��ع��م��ه��ا وم��ا
رف��رف أَيْ��ك��ت��ه��ا ع��ل��ى ط��ي��ٌر ج��وان��ح��ي ف��ب��ي��ن

١٩٣١ األول ترشين ٢٤
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األول الغرام

ل��ي تَ��رج��ع م��ا ه��ي��ه��اَت األَّوِل غ��رام��ي ع��ه��َد
األم��ِل وح��ل��ُو أن��َت م��ًع��ا وم��ه��ج��ت��ي أن��َت
ب��ال��ُق��بَ��ِل س��ام��رٌة زاه��رٌة ول��ي��ل��ٌة
ِل تُ��ؤوَّ ف��ل��م َص��ّح��ْت أح��الُم��ه��ا وه��ج��ع��ٌة،
ثَ��ِم��ِل ف��ؤاٍد ع��ن��د َخ��ِض��ٍل ذراٍع ع��ل��ى
ُم��س��ب��ِل م��اٍض ي��د ف��ي أودع��تَ��ُه وم��ا أن��َت
ال��ك��رم��ِل ِش��ع��اِب ب��ي��ن أض��ع��تَ��ُه وم��ا أن��َت

ل��ي ت��رج��ع م��ا ه��ي��ه��ات

١٩٣١ (أكتوبر) األول ترشين





ارشيب

ُم��ق��ل��ت��يْ��ِك م��ن ن��ش��وٌة وَح��س��ب��ي أن��ِت اش��رب��ي
وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ن��ظ��رٌة وح��س��ب��ي أن��ِت اش��رب��ي
ش��ف��ت��يْ��ك م��ن ن��ه��ل��ٌة وح��س��ب��ي أن��ِت اش��رب��ي
ي��دي��ك ف��ي وح��ي��ات��ي وم��ال��ي أن��ِت اش��رب��ي

∗∗∗
ال��ِع��ذاْب ث��ن��اي��اِك ع��ن ح��دي��ثً��ا ال��ك��أُس نَ��َق��ل
وط��اب ل��ذَّ ي��ك��ن ل��م ش��ذاه��ا ل��وال أَنّ��ه
ال��رُّض��اب َم��سَّ أنّ��ه ل��وال يُ��س��ِك��ر ي��ك��ن ل��م
ش��راْب ي��ا ع��ن��ه��ا أن��َت ْث وَح��دِّ أن��ِت، اش��رب��ي

∗∗∗
األن��دل��ِس ب��ه��وى أط��رب��ي��ن��ي أن��ش��دي��ن��ي،
ال��َغ��َل��س ف��ي ��ب��ا ك��ال��صَّ ش��ج��يٍّ��ا ال��ل��ح��َن أرس��ل��ي
ل��ل��ن��رج��س ك��ال��نَّ��دى ل��روح��ي روح��ي ي��ا ه��و
األَنْ��ُف��ِس َل��َح��ي��اُة ف��ي��ِه أن��ف��اَس��ِك إن

١٩٣٢ شباط ٨





أعجباهلوى

اْس��ُم��ه��ا م��ا أْدِر ول��م ق��ل��ب��ي تَ��ع��لَّ��ق��ه��ا
ب��اس��م��ي س��م��ع��ْت وم��ا ب��ي، م��ا ع��يْ��ن��ه��ا وف��ي

ل��ق��اُؤن��ا ال��ط��ري��ق ف��ي إال ك��ان وم��ا
يُ��ص��م��ي وال ي��ْرم��ي — ال��ن��اِس ك��ب��اق��ي — وَل��ْح��ٌظ

— ب��م��ث��ل��ه��ا َم��ألى واألرُض — ع��ج��ٌب أََم��ا
رغ��م��ي؟ ع��ل��ى ال��ِح��س��اِن دوَن ب��ه��ا ُه��ي��ام��ي

وال��ه��وى ال��وج��َد ت��ح��م��ِل ل��م ب��الُ��ه��ا وم��ا
ج��س��م��ي ي��ع��ُدُه ول��م روح��ي ل��ُه ل��غ��ي��ري؟

واه��ٍن تَ��ه��الُ��َك أم��ل��ك ف��ل��م أراه��ا
وال��ع��زم ال��ج��راءِة م��س��ل��وِب ب��ج��ن��ب��يَّ

واج��ٌد أن��ا م��ا َف��ْرُط ل��ون��ي ف��ي��خ��ط��ُف
وْه��م��ي ع��ل��ى ه��واه��ا يُ��ل��ق��ي وب��م��ا ب��ه��ا،

ف��أع��رض��ْت َدنَ��ْوُت أنِّ��ي ل��ي يُ��خ��يَّ��ُل
ب��ال��غ��مِّ ��دِر ال��صَّ ُم��ثْ��َق��َل وْج��ه��ي ف��أص��رُف

م��ا بَ��ْع��ُد ت��ج��ِن ول��م س��وءًا، ب��ه��ا ظ��ن��ن��ُت
ب��اإلث��ِم ال��ظ��نَّ أش��ب��َه م��ا ب��ه، يُ��ظ��نُّ

ش��ح��وبُ��ه��ا ال��ض��ل��وِع س��رِّ ع��ن ويُ��ع��رُب
َزْع��م��ي إذْن ف��ب��ئ��َس ت��الق��يْ��ن��ا، م��ا إذا



الكاملة الشعرية األعمال

س��رائ��ُرن��ا ��ف��ْت وت��ك��شَّ ح��دَّث��تُ��ه��ا ل��و وأق��س��ُم
��ي ه��مِّ ��ه��ا ه��مِّ َّع��ن ش��ذ م��ا

ي��م��ي��نُ��ُه ال��ق��ل��وِب ش��تَّ��ى ألَّ��َف��ْت ه��ًوى
ال��رَّْح��ِم ص��ل��ة ِم��ْن يُ��س��راه َق��َط��َع��ْت وك��م

أرى ِم��ث��َل��م��ا ال��ه��وى دن��ي��ا ف��ي ك��ان إذا
��مِّ وال��صُّ ال��ُع��ْم��ِي ه��وى ف��ي ع��ج��ي��ٍب ف��أيُّ

١٩٣٢ نيسان ١٠ يف نرشت
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إشبيلية غادة

ال��ع��ذاْب ص��اَب ال��ق��ل��َب أذْق��َن وإْن إش��ب��ي��ل��يَ��ْه ِغ��ي��َد ب��روح��ي أف��دي

∗∗∗
وَع��يْ��ْن ف��رًع��ا ال��لَّ��يْ��ِل وِص��نْ��ِو وْج��ًه��ا، ال��نَّ��ه��اْر ِب��ت��ْرِب م��ن��ه��نَّ َع��ِل��ْق��ُت
وأي��ْن أم��س��ى، ك��ي��ف ي��ب��ال��ي وال ال��ِع��ذاْر م��ث��َل��ي ي��خ��ل��ُع م��ث��ِل��ه��ا ف��ي
س��ك��رت��ي��ن؟ م��ن ال��ص��ح��ُو ف��ك��ي��ف م��ًع��ا، ال��ُع��ق��اْر وك��أِس ِف��ي��ه��ا ِم��ْن أش��رُب
(ال��نَّ��يْ��َرب��ي��ن) إل��ى ال��ب��ي��ُن وس��اق��ه��ا ال��م��زاْر ش��طَّ ي��وَم ع��ل��ي��ه��ا َل��ْه��ف��ي
ال��ِع��ذاْب ال��ث��ن��اي��ا رش��ُف يَ��ْش��ف��ن��ي ل��م ُم��ش��ف��يَ��ْه وُم��ه��ج��ت��ي َودَّع��تُ��ه��ا،
ال��رِّك��اْب ف��ي م��ع��ه��ا لُ��بِّ��ي ت��ص��ح��ُب ال��م��غ��ِريَ��ْه ب��ال��ن��ظ��رِة َوَودَّع��ْت

∗∗∗
ال��رب��وْع ب��ت��ل��ك ع��اش َم��ْن ف��اَز ق��د ال��خ��ال��ي��اْت األن��دل��ِس أع��ُص��َر ي��ا
ال��ض��ل��وع؟ م��لءَ األيَّ��اِم ُم��تْ��َرف��َة ال��ح��ي��اْة ه��ن��اك ك��ان��ت أه��ك��ذا
… ال��ول��وع َوَح��رُّ ال��وص��ِل، ون��ش��وُة ال��غ��ان��ي��اْت ف��ي ال��ف��ت��ن��ُة أه��ك��ذا
ال��رج��وع ف��ي أم��ٍل م��ن يَ��ُع��ْد ول��م وف��اْت ذوي��ن��ا ع��ه��ُد م��ض��ى ل��ِئ��ْن
ال��ش��ب��اْب ب��ب��ذِْل م��اض��ي��ِه��ْم أُردُّ ُم��وِف��يَ��ه ب��ع��ه��ده��ُم ��ت��ي ف��ذمَّ
… واإله��اْب دِم��ه��ا ف��ي دٌة) (َوالَّ ِل��يَ��ْه وت��ص��ب��و زي��دوَن) (اب��ُن أن��ا

∗∗∗



الكاملة الشعرية األعمال

… األّوِل ب��ال��ه��وى أَنْ��ِع��ْم ب��ي��روُت، … ال��ه��وى ب��ف��ن��وِن ع��ه��دي ُل أوَّ
ال��م��ق��ب��ِل ��ب��ا ال��صِّ ف��ي غ��يٌّ وال��رش��ُد غ��وى ق��ل��ٌب ي��رُش��ُد ه��ل وق��ي��ل
ال��م��ن��ه��ِل ع��ن ف��رّدتْ��ُه ي��دي، — ارت��وى ق��ل��ب��ي ق��ل��ُت ل��م��ا — َم��َدْدُت
ل��ي ف��ال��وي��ُل أه��ج��رِك، ول��م َط��ْوًع��ا، ال��ن��وى دف��ع��ُت ش��ئ��ُت ل��و ب��ي��روُت،
ِرط��اْب لُ��ْدٌن خ��ض��راءُ، ب��اس��ق��ٌة ُم��وِديَ��ه ُم��نً��ى ال��ل��ِه ذّم��ة ف��ي
ال��م��ص��اب ج��ل��ي��ِل ع��ن ع��زاءٍ ُح��ْس��َن ُس��وِريَ��ه ي��ا أخ��ت��ِك ف��ي ل��ع��لَّ

∗∗∗
ال��ك��رى ب��ط��ي��ب ��ْف��َو ال��صَّ وتَ��ش��ت��ري ت��س��ه��دي أن ع��ي��ُن ي��ا ل��ي يَ��َل��ذُّ
ال��ث��رى ف��ي أع��م��َق��ه��ا م��ا ِل��ّل��ه غ��ٍد ف��ي ط��وي��ل��ٌة رق��دٌة ل��ي
ي��ن��ِف��را أن ال��غ��ف��ل��ِة م��ع أخ��ش��ى ي��دي؟ ف��ي ��ب��ا ال��صِّ ط��ي��َر تَ��َرْي أل��م
ُم��بْ��ِك��را دوِح��ه أع��ال��ي إل��ى ي��ه��ت��دي وق��د ج��ن��اح��اه ط��ال
اق��ت��راْب ف��ي أف��راُس��ه��ا ُم��غ��ي��رٌة ِب��يَ��ْه س��ت��ع��دو ال��ث��الث��ي��ن أرى
ال��ش��ه��اب وي��خ��ب��و ال��زَّي��ُت وي��ن��َض��ُب ُع��وِديَ��ه ي��ْل��ت��وي ع��ش��ٍر وب��ع��د

∗∗∗
ال��ن��اض��رْه األن��دل��ِس ُرب��ى ع��ل��ى أع��ط��ف��ا أن ِع��ش��ُت إْن ل��ي ب��دَّ ال
س��اح��رْه ف��تّ��ان��ًة راق��ص��ًة ��ف��ا ال��صَّ ع��ه��ِد أش��ب��اَح وأج��ت��ل��ي
ال��غ��اب��ره أيّ��اِم��ن��ا ع��ل��ى دم��ع��ي أذِرف��ا أن أم��ِل��ُك ال ه��ن��اك
زاه��ره ال��م��ن��ى ج��نّ��اِت ت��ُردُّ َوَف��ى ُم��ح��بٍّ دم��َع ي��ا ع��س��اَك
ب��ال��ع��ت��اْب أم��زُج��ُه ال��ه��وى ل��ح��َن ُع��وِديَ��ْه ع��ل��ى أُل��ق��ي ي��وم��ئ��ٍذ
ال��ع��ذاب ص��اَب ال��ق��ل��َب أذْق��َن وإن إش��ب��ي��ل��ي��ْه ِغ��ي��َد ب��روح��ي أف��دي

،١٩٣٢ تموز ١٢ يف نابلس،
١٩٣٢ آب ١٣ يف ونرشت
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وبنيالناس… بيني

م��رآه��ا ع��ي��ن��اَك ألن��ك��رْت ت��ل��ق��اه��ا ك��ن��َت ل��و ق��ائ��ٍل ك��م
ُم��ح��يّ��اه��ا ال��ق��اس��ي األس��ى ي��ُد م��ح��ْت ق��د ن��اح��ل��ًة، ذاب��ل��ًة،
ف��أخ��ط��اه��ا ال��م��وُت ب��ه��ا َم��رَّ إن��ه��ا تَ��َره��ا، ال ت��ل��َق��ه��ا، ال

∗∗∗
وذك��راه��ا! ح��بِّ��ه��ا م��ن ل��دي��َك ف��ض��ل��ٌة ب��ق��ي��ْت ه��ل وس��ائ��ٍل
ل��ت��ن��س��اه��ا ك��اٍف ف��واح��ٌد ث��ال��ٌث وه��ا ع��ام��ان م��رَّ ق��د
إي��اه��ا تُ��س��ل��ي��َك ل��زه��رٍة، زه��رٍة م��ن ك��ال��ن��ح��ل��ة وأن��َت
ت��اه��ا: ك��ن��ه��ه ع��ن ك��الك��م��ا ال��ه��وى م��ا ت��ع��رف��ا ل��م أخ��ط��أت��م��ا،

∗∗∗
ش��اه��ا وإن م��ح��ب��وٍب وج��ه ع��ن ام��رئ وج��َه ي��ص��رف ال ال��س��ْق��ُم
أع��داه��ا األس��ق��ام م��ن ك��ان ول��و ي��وًم��ا يُ��ق��ص��ي��ه وال ك��ال
أب��اله��ا ال��م��ع��ش��وِق وم��ه��ج��ة ع��اش��ٍق ه��وى أب��ل��ى م��ا وال��م��وُت
أع��اله��ا ب��األم��ث��ال، ج��ئ��َت إن إنّ��ُه م��ث��ًال ق��ي��ًس��ا دون��َك
ف��ل��بّ��اه��ا ال��روَح أس��ل��م أن إل��ى ل��ي��ل��ى ق��ب��َر ي��غ��ش��ى زال م��ا

∗∗∗
م��أواه��ا ت��ن��َس ل��م ال��رُّب��ى، زه��ُر ح��ال م��ه��م��ا ال��ن��ح��ل��َة ت��رى أال



الكاملة الشعرية األعمال

ب��م��غ��ن��اه��ا ال��ق��ل��ُب تَ��ع��ّل��َق وق��د س��واه��ا، ع��ي��ن��ي تَ��ط��ّل��ب��ْت
ه��ا إالَّ ل��ل��ق��ل��ب ي��ط��ْب ف��ل��م غ��ي��ره��ا ه��وى ت��ذوَّق��ُت ن��ع��م،
ريّ��اه��ا ف��ت��ل��ك ن��ف��ح��ًة أو ُح��ْس��ن��ه��ا ف��م��ن ُح��ْس��نً��ا أج��ْد وإْن
آه��ا ص��دى ال��وادي ورّدَد َس��َرْت واًه��ا ش��ك��واَي ف��ي ق��ل��ُت أو

∗∗∗
وَم��س��راه��ا َم��غ��داه��ا نَ��ّغ��َص ظ��ال��ٍم إل��ى ِس��ي��ق��ْت م��ظ��ل��وم��ٌة
ربّ��اه��ا ل��ل��ح��بِّ ال ل��ل��ذئ��ب ظ��ال��ًم��ا راع��يً��ا أب��وه��ا ك��ان

١٩٣٢ تموز ١٤ القدس،
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الضيم من األرضتشرتيكم اشرتوا

ص��ي��اُم��ْه يُ��ف��ي��ُد ع��س��ى (َغ��نْ��دي) م��ث��ُل زع��ي��ٌم م��ن��ا ي��ص��وُم ل��و ح��بّ��ذا
… ط��ع��اُم��ْه ل��وال ال��زع��ي��ُم ي��م��وت ـ��َن، ِف��َل��ْس��ط��ي��ـ ف��ي … ط��ع��اِم��ه ع��ن يَ��ُص��ْم ال
ع��ظ��اُم��ه ف��ي��ه��ا ت��س��ت��ري��ُح ب��ق��ع��ًة ي��ح��ف��ْظ األرَض م��ب��ي��ِع��ه ع��ن ِل��يَ��ُص��ْم
اه��ت��م��اُم��ه إل��ي��ه��ا يُ��ن��َه��ى غ��ي��وٍر ِض، األْر ع��ل��ى ح��ري��ٍص ف��ي ال��ل��ُه ب��ارَك
وِدع��اُم��ه ال��ح��م��ى م��ع��ق��ُل وُه��ُم س��وءٍ ك��لِّ م��ن ال��ب��الِد ح��م��اُة ه��م
أع��الُم��ه م��ن��ص��ورٌة ل��ج��ه��اٍد ��وا وَص��فُّ ال��ق��ويِّ م��ن��ه��َج ن��ه��ج��وا

∗∗∗
اح��ت��داُم��ه ال��س��ط��وِر ح��دَّ ي��ج��اوز ل��م (اح��ت��ج��اٌج) ال��ض��ع��ي��ِف ُة ع��دَّ إن��م��ا
أح��الُم��ه س��الُح��ُه ض��ع��ي��ٍف ع��ن ف��ح��دِّْث وُح��ْل��ٌم ح��زٌب ي��وٍم ك��لَّ
غ��رام��ه ي��ف��ي��ُض ال ال��ق��وِل ب��س��وى ول��ك��ْن َص��بٌّ ب��ال��ب��الد ُم��غ��َرٌم
ان��ه��زاُم��ه! ال��َف��ع��اِل ع��ن��د س��ري��ٌع ٌر، َك��ّرا ال��م��ن��اب��َر، ع��ال إْن ب��ط��ٌل
َم��ق��اُم��ه ه��ذا األب��يَّ إن ل��ِح، ال��ّص��ا ب��ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م��ي��ن آِزروا
ِق��واُم��ه ب��ل ل��م��اِل��ك��م، ٌق) (ُص��نْ��دو ف��األرُض ب��ال��م��ال آزروه��م
… أيّ��ام��ه ٌة ُم��ْس��َودَّ وآٍت ـ��ِم، ��يْ��ـ ال��ضَّ م��ن تَ��ْش��ت��ري��ك��م األرَض اش��ت��روا

١٩٣٢ أيلول ١٤





با الصِّ طري

ج��اْر ل��ي وك��ان ولَّ��ى ��ب��ا ال��صِّ ط��ي��ُر
اْر؟» ل��ل��دَّ ت��ع��ود «ه��الَّ ل��ه: ق��ل��ُت
… وط��اْر « ك��الَّ … «ك��الَّ ل��ي: ف��ق��ال
ال��ج��واْر م��نِّ��ي َم��الَّ أظ��نّ��ه
ال��ه��وى ع��ه��َد أب��ك��ي خ��لَّ��ف��ن��ي
ه��وى ع��رش��ي ُم��ْل��ك��ي م��ن ُخ��ِل��ع��ُت
غ��وى ق��ل��ٌب ال��ف��ت��ِك ع��ل��ى ع��اش
ال��ق��وى واه��ي َض��نْ��ِك ف��ي وال��ي��وَم
أت��راب��ي: َزيْ��ُن س��ل��م��ى) (أب��و ق��ال
… ال��ت��ص��اب��ي» َخ��لِّ … ��ا َه��مَّ ق��د «ِص��ب��اَك
ب��ي ��ا ِم��مَّ أق��ت��َل ��ا َغ��مٍّ ل��ي ف��ه��اج
… أح��ب��اب��ي» َوش��اب ح��ت��ًم��ا «نَ��ع��م ق��ل��ُت:

١ / ٣ / ١٩٣٣ يف ونرشت ١٩٣٢ نوفمرب





باملنى عاشكالنا

ُم��ْف��تَ��نَّ��ا ب��ال��ح��س��ن َط��ِرب��ا ه��زاًرا ك��ان
ال��ظ��نَّ��ا ف��أح��س��َن ل��ُه ال��ح��بُّ ف��اب��ت��س��َم
ال��ل��ح��ن��ا ُل تُ��ب��دِّ ب��ال��ت��ي رم��اه ثُ��مَّ
غ��نَّ��ى وط��ال��م��ا ن��ائ��ًح��ا ي��ه��ي��ُم ب��ات

∗∗∗
ال��ق��اض��ي أظ��ل��َم م��ا ق��ض��ى ال��ح��بُّ ب��ه ُح��ْك��ٌم
راِض ف��إن��ن��ي ب��ِه ت��رض��ى أن ح��س��بُ��َك
ال��م��اض��ي إل��ى ُع��دَت ف��ل��و ال��م��اض��ي م��ن َدْع��َك
إع��راض وده��َر س��اع��ٍة وص��َل وج��دَت

∗∗∗
س��ل��م��ى) (أب��ي ع��ن��د ج��رَّبْ��تُ��ُه ال��ذي َص��ّح
أع��م��ى وق��ل��بُ��ُه ال��ف��ت��ى ي��ق��ت��اُد ال��ح��بُّ
ال��ن��ج��م��ا بَ��وَّأُه إذا ح��ت��ى ب��ه ي��س��م��و
َح��ْط��م��ا يَ��ْح��ِط��ُم��ُه ح��ال��ٍق م��ن ب��ه رم��ى
ِش��ع��را نُ��رس��لُ��ه��ا ب��ال��م��ن��ى ك��الن��ا ع��اش
ال��ذك��رى ت��ب��ع��ثُ��ه��ا بَ��ِل��يَ��ْت ُرف��اٌت ت��ل��ك
تُ��ذْرى دم��ع��ًة أو اب��ت��س��ام��ًة ن��ص��وُغ��ه��ا



الكاملة الشعرية األعمال

ال��ك��ب��رى ال��راح��ُة ـ��َن تَ��ح��ي��ـ ح��ت��ى ب��ه ن��ش��ق��ى

١٩٣٢ األول كانون يف نرشت
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اخلفيف الدُم

ن��ح��ي��ف��ا وُع��ودي ل��ونُ��ه��ا ش��اح��بً��ا وج��ه��ي ص��ح��ي��ف��َة رأى وط��ب��ي��ٍب
ع��ن��ي��ف��ا ال��ع��روِق م��لءَ ن��ق��يٍّ��ا ـ��ِه نُ��ع��ط��ي��ـ ل��َك دٍم، م��ن ب��دَّ ال ق��ال
خ��ف��ي��ف��ا! ي��ك��ون دٍم م��ن أع��ِط��ن��ي ول��ك��ْن ط��ب��ي��ُب ي��ا ش��ئ��َت م��ا ل��َك

١٩٣٢





الرشيفحسني

األم��ال وك��ان ال��ي��أُس، غ��ال��ه إنَّ��ُه ع��ل��ي��ه ال��ل��ه رح��م��ُة
يُ��خ��ذَال أال ال��م��ي��ث��اَق أخ��ذوا ب��ع��دم��ا خ��ذل��وه ق��وٍم وي��َح
َم��ثَ��ال ( ع��ل��يٍّ (اب��َن ي��ا ذه��ب��ْت ي��ن��ص��ره��م ب��م��ن ال��غ��دِر ش��ي��م��ُة
ال��ُع��ال ِظ��لِّ ف��ي ال��م��وَت تَ��ِردون ت��ب��رح��وا ل��م ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ي��ِت آَل
َك��ْرب��ال ف��ي ال��ت��ي ال��ك��أَس تُ��ش��ب��ه ُق��بْ��رٍص ف��ي ال��ت��ي ال��ك��أُس ك��ادِت

١٩٣٢





املعلم الشاعر

ال��ت��ب��ج��ي��ال» ��ِه َوفِّ ل��ل��م��ع��لِّ��م «ُق��ْم ب��م��ص��ي��ب��ت��ي درى وم��ا ي��ق��ول: (ش��وق��ي)
خ��ل��ي��ال.؟! ال��ص��غ��اِر ل��ل��ن��شءِ ك��ان م��ن ��ًال ُم��ب��جَّ ي��ك��ون ه��ل ف��دي��تُ��َك، اق��ع��ْد،
رس��وال!» ي��ك��ون أن ال��م��ع��ل��م «ك��اد ب��ق��ول��ِه: األم��ي��ُر (ي��ف��ل��ق��ن��ي) وي��ك��اد
وُخ��م��وال ش��ق��اوًة ال��ح��ي��اَة ل��ق��ض��ى س��اع��ًة (ش��وق��ي) ال��ت��ع��ل��ي��َم ج��ّرب ل��و
وأص��ي��ال بُ��ْك��رًة (ال��دف��ات��ِر) م��رأى وك��آب��ًة ��ًة غ��مَّ ال��م��ع��ّل��ِم ح��س��ُب
س��ب��ي��ال ال��ع��ي��وِن ن��ح��و ال��َع��م��ى وج��د ُص��لِّ��ح��ْت ه��ي إذا م��ئ��ٍة ع��ل��ى م��ئ��ٌة
ب��خ��ي��ال ب��ال��ع��ي��ون أُك ل��م وأب��ي��َك، يُ��رت��ج��ى ن��ف��ًع��ا «ال��ت��ص��ل��ي��ح» ف��ي أّن وَل��َو
دل��ي��ال «ال��ك��ت��اَب» وأتّ��خ��ذ َم��ثَ��ًال، نَ��ْح��ِويَّ��ًة غ��ل��ط��ًة أُص��لِّ��ُح ل��ك��ْن
ت��ف��ص��ي��ال ��ًال ُم��ف��صَّ «ب��ال��ح��دي��ث» أو آي��ات��ِه م��ن ب��ال��ُغ��رِّ ُم��س��ت��ش��ِه��ًدا
م��ب��ذوال وال ُم��ْل��ت��ِب��ًس��ا ل��ي��س م��ا ف��أن��ت��ق��ي ال��ق��دي��ِم ال��ش��ع��ر ف��ي وأغ��وص
األول��ى ال��ق��روِن أه��ِل م��ن وذوي��ه ال��ِب��ل��ى م��ن (ِس��ي��بَ��َويْ��ِه) أب��ع��ث وأك��اد
وال��م��ف��ع��وال!! إل��ي��ه ال��م��ض��اَف رَف��َع ك��لِّ��ِه ذل��ك ب��ع��د (ح��م��اًرا) ف��أرى
ق��ت��ي��ال «ال��ب��ن��وِك» ب��ي��ن م��ا ووق��ع��ُت ص��ي��ح��ًة ي��وًم��ا ص��ح��ُت إْن ت��ع��ج��ب��وا ال
ط��وي��ال! ي��ع��ي��ش ال ال��م��ع��لِّ��َم إنَّ وج��دتَ��ُه االن��ت��ح��اَر ي��ري��د م��ن ي��ا

٣١ / ٣ / ١٩٣٣ نابلس،





قدريطوقان مداعبة

وال��ح��س��اِب ب��ال��ج��ب��ر أح��ت��ف��ي أْن ح��س��اب��ي وال ب��ال��ي ف��ي ي��ج��ِر ل��م
أع��ص��اب��ي ش��نَّ��ج��ا ك��م وي��َح��ه��م��ا ع��ذاب��ي ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ك��ان��ا درس��ان

اض��ط��راِب ف��ي ق��ل��ب��َي وخ��ّل��ف��ا

∗∗∗
وال��ص��اُد؟ أخ��ي، ال��س��ي��ُن، ه��ذه م��ا واألع��داُد؟ ال��ح��روُف ه��ذه م��ا
واألض��داد األش��ب��اُه ت��ج��ت��م��ع ب��الُد ي��ا وف��وُد ي��ا وك��ي��ف

واآلداِب؟ ال��ري��اض��يّ��اِت ِم��ثْ��َل

∗∗∗
ع��ذري: ف��ه��ذا ��رُت ق��صَّ أن��ا إْن ق��دري ��ي ع��مِّ ب��اب��ن ُم��ح��ت��ف��ي��ن ي��ا
ال��ش��ك��ِر ج��زي��ُل م��نّ��ا ف��ح��س��بُ��ك��م ب��ال��ش��ع��ِر غ��ازل��تُ��ه إن أك��ف��ُر

واألح��ب��اِب األص��ح��اِب ن��خ��ب��َة ي��ا

٢٤ / ٣ / ١٩٣٣ يف نرشت





العافية نعمة

ال��ع��اف��ي��ْه ن��ع��م��ِة ع��ل��ى ب��ش��ك��ٍر خ��ال��ق��ي ي��ا ��ه��ُت ت��وجَّ إل��ي��َك
ث��ان��ي��ه؟ ردِّه��ا ع��ل��ى س��واَك ق��ادٌر ف��م��ن ولَّ��ْت، ه��ي إذا
ال��ش��اف��ي��ه ي��ُدَك ول��ك��نّ��ه��ا ال��ش��ف��اءِ ف��ي ي��ٌد ل��ل��ط��ب��ي��ب وم��ا
ال��ب��ال��ي��ه األْع��ُظ��م ف��ي ش��ئ��َت م��ت��ى ال��ح��ي��اِة ُم��ِع��ي��ُد أن��َت ت��ب��ارك��َت،
ال��ع��ادي��ه م��ن ال��م��ج��ي��ُر وأن��َت ��ع��ي��ِف ال��ضَّ َك��ْرَب ُج ال��م��ف��رِّ وأن��َت

١٩٣٣ آذار





زهراء ة عِشيَّ ذكرى

ش��ب��اب��ي؟! ع��ن��ف��واِن م��ن ف��ات��ن��ي م��ا ذك��ُره��ا ل��ي ُم��رِج��ٌع (َك��ْف��ُركَّ��ن��َة) ه��ل
آراب��ي م��ن ال��م��دف��وَن ي��ب��ع��ث م��ا ُرّم��ان��ه��ا وف��ي ص��ب��اي��اه��ا ف��ي أم
أت��راب ك��واع��ٍب ب��ي��ن زه��راءَ ع��ِش��يَّ��ًة ذك��رُت ال��ذك��رى ت��ن��ف��ُع ل��و
ب ال��خ��الَّ وح��دي��ِث��ه��ا ودالِل��ه��ا ب��ح��س��ن��ه��ا ال��ق��ل��وِب آس��رُة ف��ي��ه��ّن
ج��واب ب��ُح��س��ن م��ق��روٌن ك��ال��ب��رِق وخ��اط��ٌر ال��نَّ��س��ي��م م��ن أخ��فُّ روٌح
ب��ش��راِب َرَش��ف��اتُ��ه��ا م��م��زوج��ٌة أنَّ��ه��ا وأش��ه��د ث��ن��اي��اه��ا ُغ��رٌّ
ص��واب وذاُت خ��اط��ئ��ٌة ل��ل��ض��ح��ك ف��تُ��ث��ي��رن��ا ب��ي��ن��ن��ا أح��اج��ي نُ��ل��ق��ي
ِع��ذاب وب��ي��ن م��دام��َع��ن��ا، تُ��م��ري ش��ج��يّ��ٍة ب��ي��ن األل��ح��اَن، ونُ��رّدد
ع��ت��اب ط��ري��َق ونُ��ْس��ل��ُك��ه��ا ف��ي��ه��ا، ل��م��وع��ٍد ب��ال��لِّ��ق��اءِ نُ��ع��رُِّض ول��ق��د
األه��داب ث��ق��ي��ل��َة ال��غ��م��اِم ُس��ُج��ُف وت��زاح��ف��ْت ال��ن��دى س��ق��ط وق��د ق��م��ن��ا
… ب��ن��ق��اب دون��ن��ا ال��م��ل��ي��ح��ِة ع��ب��َث تُ��ب��ي��نُ��ُه ث��مَّ ال��ب��دِر ُم��ح��يّ��ا تُ��خ��ف��ي
وثّ��اِب ال��ه��وى م��ض��َط��ِرِم خ��ف��ق��اُن وم��ل��ؤه��ا ال��ج��ن��وُب م��ض��اج��َع��ه��ا وج��ف��ْت
األس��ب��اب ُم��َه��يَّ��ِئ ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن تَ��ف��رٍُّق وخ��وِف َص��ْف��ٍو ع��ل��ى ب��ت��ن��ا

∗∗∗
(… (آب ف��ي ال��م��ن��ى ت��ح��ّط��م��ِت ل��ّم��ا ب��ال��ن��وى ح��ك��ُم��َك ع��ل��يَّ ه��ان (ن��ي��س��اُن)
ع��ذاب��ي تُ��ط��ي��ُل ذك��رى ل��ي تُ��ب��ِق ل��م ب��ال��م��ن��ى ف��ؤادي َف��َج��َع��ْت م��ن ل��ي��ت ي��ا

٢٦ / ٤ / ١٩٣٣





اهلادي عبد آل

نابلس يف ناديهم افتتاح بمناسبة

ب��اإلس��ع��اِد ل��ألح��ف��اد ورج��ع��َت ِع��ه��اِد َص��ْوُب س��ق��اَك ال��ج��دوِد ع��ه��َد
ع��اد وص��ول��ة ُم��ن��ت��َدٍب ك��ي��د م��ن ب��ظ��ّل��ِه ال��ب��الُد تَ��ح��ّص��ن��ِت م��اٍض
ِج��ي��اد ُم��ت��ون م��ن م��ن��اب��َر ت��ع��ل��و خ��ط��ب��اؤُه ال��وغ��ى ف��ي ال��م��ش��رف��يّ��ُة
وَس��داد س��ؤدٍد ف��م��ن��ط��ُق ن��ط��ق��ْت إذا أل��س��نَ��ٌة ف��ي��ه األس��نّ��ِة وَش��ب��ا
األج��داد ع��ل��ى ج��وه��ُره��ا يَ��ْخ��َف ل��م اس��ُم��ه��ا ُع��ِرف ي��ك��ن ل��م إن وط��ن��يَّ��ٌة
ب��ِم��داد ي��خ��طُّ��ه��ا ال��ج��ب��اِن ق��ل��ُم ح��روَف��ه��ا ي��م��سَّ ال أن وت��ح��رَّج��وا
ج��ه��اد غ��ب��اَر ت��ن��ف��ض ل��م ك��دراءُ ح��ف��اُظ��ه��م ال��دم��اءَ أورده��ا ح��م��راءُ
ال��وادي ج��وف ع��ن��د ال��ف��رن��ج��ِة ب��دم ��ب��ْت ت��خ��ضَّ ك��ي��ف (ع��ّزوَن) ب��ه��ا س��ائ��ْل
ك��األط��واد ال��ه��ي��ج��اء إل��ى ِه��م��ٌم م��ش��ْت ح��ت��ى ت��ك��د ول��م ال��رج��اَل دع��ِت
ص��اد م��ن ه��ل ت��ق��ول ال��ح��ت��وِف ك��أُس وب��ي��ن��ه��م ال��س��ي��وِف ت��ح��ت ال��ت��ق��وا ث��م
واألج��ن��اد واألع��الم ال��ت��اِج ذي ج��ن��اَح��ُه ال��ك��ب��ي��ر ال��ن��س��ر م��ن ك��س��روا
ال��ُق��ّواد ع��ل��ى ل��ع��ن��تَ��ه وي��ص��بُّ ف��ل��وَل��ُه ال��ش��ع��اب ف��ي ي��ج��م��ع ت��رك��وه
واس��ت��ب��داد؟ ف��ي��ه ل��ع��س��ٍف م��نّ��ا ن��خ��وٌة إالَّ (ف��ّروَخ) أه��ل��ك��ْت ه��ل
ف��ادي؟ أّوَل ال��ظ��ل��ِم غ��داَة أض��ح��ى َم��ْن ف��ض��ُل يُ��ط��َم��س ال��س��وءِ دع��اَة ي��ا ِل��َم
ُم��تَ��م��اد ظ��ال��ٍم أق��ب��ِح وج��ه ف��ي ب��ِه ق��ذف��ْت ن��خ��وٌة (ب��ص��ال��َح) ث��ارت
زن��اد وراءَ ي��ده ف��ي وال��م��وُت ك��رس��يِّ��ِه إل��ى ُص��ُع��ًدا ب��ه وم��ض��ْت
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ال��ِف��ْرص��اد ب��ُح��م��رة ُم��ت��ض��رَِّج��يْ��ن ح��ال��ٍق م��ن وب��ظ��ل��ِم��ِه ب��ه أل��ق��ى

∗∗∗
األم��ج��اد؟ ب��ال��ِع��ْل��يَ��ة أش��رق��ْت ق��د ص��ح��ي��ف��ٍة غ��ي��ُر (إب��راه��ي��َم) ع��ه��ُد ه��ل
أن��داد م��ن ال��ُم��ّر ال��ح��ف��اِظ وذوي أن��ج��ادِه م��ن ال��ُغ��رِّ ال��َف��ع��ال أه��ُل
األح��ق��اد ف��ي ن��ب��الءُ أه��وائ��ه��م ف��ي ن��ب��الءُ ف��ه��م ن��ح��ي��زتُ��ه��م َك��ُرم��ْت
ال��ه��ادي ع��ب��د آل م��ن وف��واض��ٍل ف��ض��ائ��ٍل أه��َل ق��ل��ُت: أت��م��دح؟ ق��ال��وا:
ُح��ّس��ادي م��ن ال��ل��ؤم��اء ع��ل��ى ث��ق��ٌل أنَّ��ُه وأع��ل��م وّدي أص��ف��ي��تُ��ك��م
(ال��ن��ادي) ه��ذا ش��م��ُل تَ��ج��ّم��َع ل��م��ا ب��ك��ْم ك��ب��ه��ج��ت��ه ق��ل��ب��ي ي��ب��ت��ه��ْج ل��م
ِت��الد ب��خ��ي��ر م��ن��ك��م وت��وّط��دْت أرك��انُ��ُه م��ج��دك��م ب��ط��ارف ش��م��خ��ْت
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ان رمَّ هدية

إنها قاال رّمان هدية كنعان ومصباح النارصة من بشارة فكتور إليه أرسل حني «قالها
كفركنا.» من

ك��ف��رك��نّ��ا م��ن ال��رّم��اِن م��ع��ن��ى غ��ي��َر م��ع��ن��ى ال��ه��ديّ��ة ِم��َن ف��ه��م��ن��ا ق��د
ُم��ْض��نَ��ى ال��ص��ب��اب��ات م��ن ت��رك��تْ��ن��ي ج��راًح��ا وه��اج��ت ذك��رى ف��أث��ارْت
وُح��ْس��ن��ا ُح��بٍّ��ا ت��ف��ي��ض م��ّم��ا ه��ي��َم)، (إبْ��را ب��اس��م اس��ُم��ه��ا يُ��ق��َرن ق��ري��ٌة
وأَثْ��ن��ى أف��اض م��ه��م��ا ي��وٍم ك��لَّ يُ��وح��ي ك��ان وق��د ل��ل��ص��ب��ا م��ل��ع��ٌب

٥ / ١٠ / ١٩٣٣





ة املكربَّ ُصوَرهتا

ف��ك��بَّ��رتُ��ُه ل��ل��رس��ِم ف��ِزْع��ُت ط��غ��ى ف��ل��ّم��ا ال��ش��وُق ب��ي بَ��ّرَح
ف��ع��ّل��ْل��تُ��ه ال��ب��ع��َد ش��ك��ا ق��ل��ب��ي ول��ك��نّ��م��ا داءً، ش��ف��ى وم��ا
وَج��ّرب��ت��ُه ح��ي��نً��ا َج��ّرب��تُ��ه��ا أخ��الَق��ه��ا ال��رَّس��م ف��ي أج��ْد ول��م
تَ��ع��ّودتُ��ه م��ا ب��خ��ي��ٍل ُج��وُد ده��َرُه غ��رف��ت��ي ف��ي م��ن��ت��ظ��ري
ق��بّ��ل��تُ��ه ح��ي��ن ي��م��ان��ْع ول��م ب��اس��ًم��ا ن��اج��ي��تُ��ُه وق��د ظ��ّل
ف��أن��ك��رتُ��ه ل��ل��رَّس��م وع��دُت إب��داَع��ُه ل��ل��رّس��ام ع��رف��ُت
ت��ذوَّق��ت��ه ك��م وَم��ْط��ٌل ف��ي��ه��ا، ت��ع��رَّف��تُ��ه دلٌّ ف��ات��ه ق��د
وأش��رك��تُ��ُه ب��ال��ل��ه ك��ف��رُت ب��ال��م��ش��ت��ه��ى ال��رَّس��اُم ج��اءَن��ي َل��ْو

١٩٣٣ األول ترشين ١
(٩ / ١٠ / ١٩٣٤ القبس يف (ونرشت





البالد رجال يا

ب��ح��م��اه��ا م��ف��ج��وع��ٍة ُح��رٍّ ن��ف��ُس ع��راه��ا خ��ط��ٍب ب��أل��ِف ت��ب��ال��ي ال
أس��اه��ا وأخ��ف��ْت غ��ي��َظ��ه��ا، ك��ظ��م��ْت وت��راه��ا واألس��ى ال��غ��ي��ُظ ��ه��ا ش��فَّ
ب��ك��اه��ا م��ّم��ْن ض��ح��ك��ُت ك��اذب��اٍت دم��وًع��ا ت��س��ي��ُل أوش��ك��ْت ك��ّل��م��ا
وُرب��اه��ا س��ه��ولُ��ه��ا َل��َع��نَ��تْ��ُه��ْم ب��ك��اءً ب��ائ��ع��وه��ا األرَض س��ق��ى ق��د
ال��ّل��َه ف��ي��ه ي��تّ��ق��ون ال ل��ي��َن)، (َدالَّ ب��ُع��ص��ب��ِة ُم��بْ��ت��ًل��ى وط��ن��ي
َس��َداه��ا وال��ري��اءُ ال��ذلُّ َح��ْش��ُوه��ا ول��ك��ْن ِع��زٍّا تُ��ري��َك ث��ي��اٍب ف��ي
ت��غ��ش��اه��ا م��دب��وغ��ٍة ب��ج��ل��وٍد تَ��نْ��دى ل��ي��س ص��ف��ي��ق��ٍة ووج��وٍه
َم��ْوت��اه��ا ق��ل��وبُ��ه��ْم م��ظ��ل��م��اٌت ق��ب��وٌر ك��أن��ه��نَّ وص��دوٍر
أش��ب��اه��ا؟ ل��م��ث��ِل��ه��م إالَّ ـ��ع��اُم األَنْ��ـ ك��ان��ِت ه��ْل ال��رج��ال، ف��ي ُح��ِس��ب��وا

∗∗∗
وده��اه��ا؟ ده��اُك��ُم م��اذا ـ��ِة، ��ـ األُمَّ ق��ادَة ي��ا ال��ب��الِد رج��اَل ي��ا
ُق��واه��ا؟ ال��ن��ف��وس م��ن يُ��ح��ي��ي ـ��َق��ْوِل، اْل��ـ ه��ذا غ��ي��ُر س��ي��اس��ٌة ل��دي��ك��م ه��ل
ك��ف��اه��ا م��ا ض��ج��ي��ج��ك��م م��ن ل��ق��ي��ْت ح��ت��ى ال��م��س��ام��َع األل��س��ُن ص��كَّ��ِت
س��واه��ا ف��ه��ات��وا أف��ض��اَل��ك��م ـ��الُم واألْق��ـ وال��م��ن��اب��ُر ال��ن��اُس ع��رَف
وَدواه��ا ب��ح��ال��ن��ا َط��بٌّ ـ��ل��ِه، اْل��ـ ب��ح��م��د ب��ل��ي��ٌغ ب��ارٌع ك��لُّ��ك��م
ي��راه��ا ال ال��ت��ي ال��ج��ْرع��َة ه��ذه م��ن��ك��ْم ي��رق��ُب ال��م��ري��َض أن غ��ي��َر
ُع��ق��ب��اه��ا م��ح��م��ودًة َف��ع��اًال ِل ال��َق��ْو م��ع أنَّ َل��َو ب��ك��م أول��ى ك��ان
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ش��ذاه��ا ي��ف��وُح ال أزاه��ي��ُر ـ��ُل، ال��ِف��ْع��ـ ي��ؤيِّ��ُده ال ال��ق��وِل َم��ثَ��ُل
َج��ن��اه��ا يُ��رّج��ى وال واخ��ض��راٌر ظ��الٌل ال��ع��ق��ي��ِم: ك��ال��دوح��ة َوْه��و

∗∗∗
ف��أب��اه��ا ب��ه��ا ال��ّدن��ي��ا س��اوم��وه ل��ب��الٍد ُم��خ��ِل��ًص��ا ال��ل��ُه رح��م
ث��راه��ا أف��دي وق��ال ألب��اُه ث��راه��ا َوْزَن ب��ال��تِّ��بْ��ر أتَ��ْوُه ل��و
ك��راه��ا ال��ع��ي��وَن ي��ن��ف��ُع ال ي��وم ف��ه��ذا ال��ن��ي��اُم أي��ه��ا ان��ف��روا
ق��ن��اه��ا ال��م��ث��ّق��ف��اُت إل��ي��ه��ا ْت وام��تَ��دَّ ال��م��ق��ات��ُل م��ن��ك��ُم ُك��ِش��ف��ْت
ت��اه��ا َع��زَّ َم��ْن ه��ي��ه��ات رح��ي��ًم��ا، َن ك��ا م��ت��ى ال��ق��ويِّ ع��ِن نَ��بِّ��ئ��ون��ي
وج��اه��ا وب��ط��ًش��ا ِع��زًَّة م��ث��َل��ُه يُ��الق��ي ح��ت��ى ال��ق��ويُّ ي��ل��ي��ُن ال
ف��ت��اه��ا ي��ث��وُر وال أره��ق��تْ��ه��ا، خ��ط��وٌب ده��تْ��ه��ا أّم��ٌة س��م��ْت ال
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عام بعد

… إليها

َم��نْ��س��يّ��ا ك��ل��وع��ت��ي نَ��ْس��ي��ا أص��ب��ح ه��واِك
خ��ل��يّ��ا ق��ل��ب��ي ف��ص��ار ل��ق��ل��ب��ي ُش��ْغ��ًال ك��ان ق��د
ش��يّ��ا ت��ُك ل��م وال��وص��َل األم��ان��ي ح��ل��َو ك��أّن
ش��ف��ت��يّ��ا ع��ل��ى ك��ان��ت ُح��بٍّ آث��اَر م��س��ح��ُت
ش��ه��يّ��ا ال��رق��اُد ع��اد اس��ت��ق��ّري ج��ف��وُن ف��ي��ا
م��ل��يّ��ا ف��واُد ي��ا َك، ل��ي��ال ح��ّب ع��ل��ى وارق��ْص

١٩٣٣





نرسامللوك

العراق ملك األول فيصل الجاللة صاحب له املغفور رثاء

نابلس. مدينة يف أقيمت التي األربعني حفلة يف ألقيت

ال��ك��رم��ِل وراء ال��ش��م��ِس ط��ل��ع��َة اس��ت��ق��ب��ل��ي وُق��وم��ي ال��ل��ي��َل َش��يّ��ع��ي
ف��ي��ص��ِل م��ن س��نً��ى ف��ل��س��ط��ي��ُن ي��ا ال��ِح��م��ى ي��غ��ش��ى أن ي��وش��ك واخ��ش��ع��ي،
ال��م��ج��ت��ل��ي ل��ع��ي��ن األف��ِق م��ن��ك��ُب ي��رف��ع��ه��ا ِدي��م��ٍة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ُم��ق��ِب��ِل ل��ُف��ْل��ٍك ال��ن��ج��ِم ك��ُه��دى وه��ًدى وظ��الٍّ أم��نً��ا ن��ش��أْت
ال��ج��ب��ِل؟ ف��وق ال��غ��ي��ِث «إي��ل��ي��اءُ» ف��ه��ل ال��دم��ُع، ه��م��ى ح��ت��ى دن��ا م��ا
يَ��ح��م��ِل ل��م ج��رى م��ن��ذ م��ث��َل��ه ي��ح��م��ل��ه ال��ذي ال��ُف��ْل��ُك ذل��ك
ُم��س��بَ��ِل دم��ٍع ��ة ل��جَّ ف��ي خ��اض ب��ِه ال��ب��ح��ِر ��َة لُ��جَّ تَ��ع��دَّى ل��و
ال��ج��دوِل غ��ض��وَن ال��ب��ح��ُر ف��اك��ت��س��ى ل��ُه وال��م��وُج ال��ع��اص��ُف وان��ط��وى
ال��م��ق��ِل ب��ي��ن ال��ط��ي��ِف ك��م��رور ب��ي��ن��ه��ا ي��ج��ري ب��ال��ُف��ْل��ك وإذا
ال��خ��ل��ي وال��ق��ل��َب ال��راح��َة يُ��ؤثِ��ر أنّ��ُه ي��دري ال��راق��َد يُ��ك��ِرم
ُش��ُغ��ِل ف��ي ب��ه ال��دن��ي��ا خ��لَّ��ف ض��ج��ع��ت��ِه ف��ي ي��ن��ع��م راق��ٌد
ي��ح��ف��ِل ل��م ب��ي��ن��ه��م��ا وغ��ف��ا واألس��ى ف��ي��ه��ا ال��ل��وع��َة أي��ق��ظ
ُم��ج��ِف��ِل وج��ف��ٍن ال��دم��ِع ج��اِم��ِح ط��غ��ى َج��ْف��ٍن ع��ن األج��ف��اِن ُم��ط��بَ��َق
ال��م��ش��ت��ع��ِل ك��ال��غ��ض��ا زف��راٌت تُ��زع��ج��ُه م��ا ال��ق��ل��ِب ُم��ط��م��ِئ��نَّ
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∗∗∗
ُم��ْع��َج��ِل؟ ل��ض��ي��ٍف ف��ل��س��ط��ي��ُن ي��ا ال��ِق��رى ط��ي��ب م��ن أع��ددِت ال��ذي م��ا
��َف��ِل ال��سِّ ب��ي��ُع األرَض أض��اَع ق��د ب��ه��ا ن��الق��ي��ه أرًض��ا أرى ال
ال��خ��ج��ِل ف��وق ال��خ��زَي ص��ف��ح��ت��ي��ِه ع��ل��ى يَ��ل��م��ْح ال وج��َه��ِك ف��اس��تُ��ري

∗∗∗
��ِل ال��ُح��فَّ ال��ِك��ب��اِر ب��أم��ان��ي��ه أح��ب��ب��ِت��ِه إْن ض��ي��َف��ِك أك��رم��ي
تُ��ْع��ِول��ي أالَّ ال��ُم��ْل��ِك ج��الل م��ن ُم��ع��ِول��ًة ح��ول��ه ت��ق��وم��ي ال
ت��س��أل��ي إْن أك��ف��ان��ه ف��ي م��ن��ه ه��اَل��ُه��ْم م��اذا ال��ب��اغ��ي��ن واس��أل��ي
تُ��ْخ��ذَِل ل��م ج��بّ��ارًة ��ًة ِه��مَّ ف��اتّ��ق��وا وَم��يْ��تً��ا ح��يٍّ��ا راع��ه��م
األم��ِل ون��وَر ال��ع��زِم ج��ذوَة ح��وَل��ُه ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي ورأَْوا
ب��ال��ب��ط��ِل م��رح��بً��ا ي��ا ظ��اف��ًرا م��ي��داِن��ِه م��ن ع��اد ق��د ب��ط��ٌل

∗∗∗
ت��ن��ج��ل��ي م��ا ل��ي��ل��تُ��ه��ا غ��م��رًة ب��اس��م��ه��ا ي��ج��ل��و «ال��ش��ق��راءِ» ف��ارُس
األط��وِل ال��م��ن��ي��ِع ال��م��ج��ِد راي��ُة م��وك��ب��ِه ف��ي ال��ت��اَج��يْ��ن ص��اح��ُب
ج��ح��ف��ِل ف��ي ُع��ق��ب��ان��ه م��ن ط��اَر ال��م��رت��ج��ى ال��م��ل��وِك» «ن��س��َر رأى م��ن
��ْم��أِل ال��شَّ نَ��َف��ح��ات ف��ي َم��َض��ْوا أم م��َض��ْوا األع��اص��ي��ر ف��ي وس��واءٌ
ال��ق��س��ط��ِل س��م��اءِ ف��ي ب��دٍر ي��وَم خ��ي��لُ��ه��م ط��ارت ال��ل��ِه ك��ج��ن��ود

∗∗∗
َع��ِل م��ن َغ��ض��وبً��ا ان��ق��ضَّ ه��ك��ذا ع��اص��ف��ٍة ع��ل��ى ن��اًرا رأى م��ن
ال��م��ع��ِق��ِل ِح��ْرُز ال��ل��ِه وي��م��ي��ُن َح��َدثً��ا ي��خ��ش��ى ال��م��ع��ق��َل ه��ب��ط
واألََس��ِل ال��ظُّ��ب��ا ب��ي��ن أم��ُره��ا ج��اءه��ا ح��ت��ى «آش��وُر» أَِش��رْت
«ال��م��وص��ِل» ل��ئ��ي��ِم «ش��م��ع��وَن» ف��ع��ُل دونَ��ُه وع��ق��وٍق ل��ؤٍم ك��لُّ
ُوكَّ��ِل؟ م��ن َش��َغ��ٌب أم ه��ذه، تُ��رى ل��ل��ح��ّق ال��غ��اض��ِب ث��ورُة
��يْ��ق��ِل ال��صَّ ه��ذا ع��ي��ُن ف��ض��ح��تْ��ه ج��رَّدُه ال��ذي ال��س��ي��ُف ذل��ك
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امللوك نرس

ت��أت��ل��ي م��ا ل��ه ال��ُم��ْل��َك ت��ح��رس ف��ي��ص��ٍل ع��ن س��ه��رْت َل��َع��يْ��ٍن ي��ا
ت��غ��ف��ِل؟ ول��ّم��ا ال��ض��ي��َم ت��ح��م��ُل ف��ه��ل ف��آذاه��ا، ال��غ��دَر رأِت
ال��م��ن��ه��ِل ق��ري��ب ع��ن ب��غ��ري��ٍب ي��ك��ْن ل��م «غ��ازي» اب��ن��َك ف��ي ُخ��لُ��ٌق
ال��َع��ذَِل ق��ب��ل ل��ل��ع��ذر ف��اس��ت��م��ْع س��يّ��دي، ض��ي��ًم��ا ِش��ب��لُ��َك يُ��ِط��ُق ل��م
ل��ل��ُم��س��ت��ع��ِج��ِل ال��ت��وف��ي��ُق يُ��ْك��تَ��ُب وق��د ال��ع��زم ف��ي ال��ح��زُم ي��ك��ون ق��د
رج��ِل ف��ي ��ًة أُمَّ ج��ع��ل��تْ��ه ��ٍة أمَّ ف��ي رج��ٍل م��ن غ��ض��ب��ٌة
م��ث��ِل أع��ل��ى ه��اش��َم ب��ن��ي ف��ي ي��ج��ْد األع��ل��ى ل��ل��م��ث��ل ه��ف��ا م��ن
«ع��ل��ي»؟ م��ن��ذ ُم��س��ت��ش��ِه��ًدا ق��ض��ى م��ا ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ي��ِت آَل ي��ا أيُّ��ك��م
األع��زِل ِص��نْ��ُو ال��ح��رِب ف��ك��م��يُّ أح��ٍد م��ن ب��ي��ن��ك��م أُح��اش��ي ال
ال��م��ب��ِط��ل ج��ه��اد ف��ي ول��س��انً��ا وي��ًدا ق��ل��بً��ا ي��ن��ش��أ ك��لُّ��ك��م
ال��ه��ي��ك��ِل بُ��دوُر أن��ت��م ف��إذا ه��ي��ك��َل��ُه ل��ك��م ال��ُخ��ْل��ُد ف��ت��ح
أم��ث��ِل ونُ��بْ��ٍل م��ح��ٍض س��ؤدٍد ع��ل��ى ج��ن��اح��ي��ه ج��ب��ري��ُل ض��مَّ
ال��رس��ِل ع��زُم ال��ح��قِّ ف��ي ع��زُم��ه ب��م��ن األع��ل��ى ال��م��ألَ وأط��اف
ي��ع��ت��ل��ي وغ��ازي ال��ل��ِه ب��ِح��م��ى ي��زْل ل��م ُم��ْل��ًك��ا ش��يّ��د ف��ي��ص��ٌل
يَ��بْ��ذُِل وط��ي��ًدا ال��ُم��ْل��َك يَ��نْ��ُش��ِد وم��ن ال��روَح، ب��ذَل وب��ش��ع��ٍب
ُم��خ��ت��ِت��ِل «ُم��ن��ت��َدٍب» أو ف��ي��ه ي��ن��ب��ري ل��ك��ي��ٍد «ح��اٍم» م��ن ل��ي��س
ي��غ��ت��ل��ي أب��يٍّ��ا ُح��رٍّا َدَم��ه��م ف��وق��ه��ا وَص��بّ��وا ال��ن��اَر أْض��َرم��وا
اغ��ت��س��ل��ي ف��ق��ال��وا األرض دن��ِس إل��ى وان��ص��اع��وا األغ��الَل ص��ه��روا
ال��م��أك��ِل ك��ري��ُم ال��ن��خ��ُل وإذا ِورُده��ا ع��ذٌب دج��ل��ُة وإذا
ال��َع��َط��ِل ب��ع��د ال��ت��اري��ِخ ِح��ل��ي��ُة ازده��رْت ِم��ّم��ا ب��غ��داُد وإذا
َوِل ال��دُّ وغ��دَر ال��غ��دِر ُدوَل ب��ِه، وال��ع��وُن ال��ل��ُه، ووق��اه��ا
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تتدفق يغيضوهجرة ِورٌد

الحسيني باشا كاظم موىس املرحوم رثاء

رون��ُق وق��ارَك م��ن ج��ه��ادَك وع��ل��ى ُم��ش��ِرُق ج��ه��ادَك م��ن ال��ق��ض��يّ��ِة وج��ُه
تُ��ط��ِرُق ح��ي��اءٍ ف��ي ال��ش��ب��ي��ب��َة ت��رك إنّ��ُه ال��ك��ه��ول��ة ف��ي ق��ل��بُ��َك ل��ّل��ِه
يَ��ت��ح��رَّق رم��اده ت��ح��ت ك��ال��ج��م��ر ��ب��ا ال��صِّ ُم��تَّ��ق��ُد ال��ش��ي��ِب وراءَ ق��ل��ٌب
ُم��ح��ِدق ح��ول��َك األي��اِم م��ن ج��ي��ٌش واج��ًم��ا ي��ع��ج��ب ظ��لَّ ح��ت��ى أق��دم��َت
ي��ل��ح��ق ال ل��م��ن ع��ذٌر ن��ص��ف��ه��ا ف��ي َوّف��يْ��تَ��ه��ا ال��ت��ي ال��ث��م��ان��ون ت��ل��ك
ي��ت��ع��لَّ��ق ب��ه ل��م��ع��ذرٍة س��ب��ٌب ل��م��ق��ّص��ٍر ف��م��ا ب��ه��ا، س��ب��ق��َت ل��ك��ْن
يُ��وِرق ��ا َغ��ضٍّ ي��ن��ف��ّك وم��ا ُص��ْل��ٌب ُع��وِدِه ظ��اه��ُر ك��ال��دوح، ��ْرتَ��ه��ا َغ��مَّ

∗∗∗
األل��ي��ُق؟ ال��زع��ي��ُم َم��ِن ي��ت��س��اءل��ون: أص��ب��ح��وا ق��وًم��ا ع��ل��ي��َك أخ��اف وط��ن��ي
ُم��غ��َل��ُق ال��ع��واق��ِب ُس��ود ع��ل��ى ب��اٌب ف��إنّ��ُه ��ق��اِق ال��شِّ ب��اَب ت��ف��ت��ح��وا ال
ُم��م��زَّق ال��ع��ام��ل��ي��ن وش��م��ُل ف��وض��ى، وأم��ُرك��م ال��خ��الُص يُ��رج��ى ال وال��ل��ِه
وخ��ن��دق؟ ال��ه��واِن دون ح��ائ��ٌط ه��ي ف��ك��أن��م��ا تَ��ن��ّس��ق��ْت ال��ص��ف��وُف أي��ن
ف��ي��ل��ق؟ ق��ل��ٍب وك��لُّ ال��ل��ه��ي��َب، ت��غ��ش��ى ف��ت��داف��ع��ْت ت��أّل��ف��ْت ال��ق��ل��وُب أي��ن
وتُ��ن��ف��ق؟ ل��ل��خ��الص وت��ص��ن��ع ت��ب��ن��ي وت��س��اج��ل��ْت ت��ص��اف��ح��ت األك��فُّ أي��ن
وتُ��رَزق ال��ف��داءِ َق��ْدِر ع��ل��ى تُ��ْع��َط��ى ��ه��ا أُمُّ ف��ال��ح��وادُث ال��زع��ام��ُة أّم��ا



الكاملة الشعرية األعمال

∗∗∗
َل��م��ش��ِف��ق ع��ل��ي��ك إنّ��ي وس��م��ائ��ه��ا، أرِض��ه��ا س��يّ��ُد وأن��َت ال��ب��الِد، اب��َن ي��ا
ت��ت��دّف��ق وِه��ج��رٌة ي��غ��ي��ض ِوْرٌد أنّ��ُه ي��س��ّرَك ه��ل ل��ع��ي��ش��َك ان��ظ��ْر
ت��ت��رق��رق؟ َع��ب��رٌة أم زف��رٌة، أم أح��س��رٌة ع��ن��َك، ال��ظ��ل��َم ي��رّد م��اذا
ي��ت��أّل��ق! ال��ض��ح��ى وح��ّج��تَ��ه��ا ِس��ح��ًرا، ب��ي��انَ��ه��ا ت��ظ��ّن ال��ش��ك��وى ب��ثُّ��َك أم
ال��م��ن��ط��ق ي��ك��ون م��ا أض��ي��ُع ف��ه��ن��اك ل��م��ن��ط��ٍق ُظ��ِل��ْم��َت إذا ت��ل��ج��أنَّ ال

∗∗∗
ي��خ��ف��ق ب��ال��ق��ض��يّ��ة ق��ل��ٌب وارت��اح ن��ع��ي��م��ِه ظ��الل إل��ى ال��رئ��ي��ُس أف��ض��ى
يَ��خ��لُ��ق ال وذك��ُره ال��ص��دوِر، م��لءُ وروُح��ُه ال��ع��ي��وِن، م��لءُ آث��اُره

٦ / ٥ / ١٩٣٤ يف نرشت
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العيارا ذاك أطلقي

حسني الرشيف وفاة ذكرى يف

سنة شعبان من التاسع اليوم صباح يف ونهض هللا، عىل الرشيف وتوكل …»
واحدة طلقة أطلقها بندقية وبيده الفجر قبل ،١٩٢٢ سنة حزيران ١٣٣٤ه/٢

«… واملدينة والطائف جدة يف صدى لدويها كان
ج١ للريحاني: العرب ملوك

١

واص��ط��ب��ارا ض��ي��ًم��ا َق��ْدِك ال��ِع��ي��ارا ذاَك أط��ل��ق��ي
اق��ت��س��ارا ال��م��ج��ُد يُ��دَرك اب��ت��دارا ال��ع��زُّ يُ��ط��َل��ُب

ال��ع��ي��ارا ذاَك أط��ل��ق��ي
س��ب��ي��ال ال��ه��وَل وارك��ب��ي ال��ث��ق��ي��ال ال��ق��ي��َد ح��ّط��م��ي
ب��خ��ي��ال ك��ان م��ن ب��ِك ذل��ي��ال ن��ف��ُس ي��ا ع��اش

ال��ع��ي��ارا ذاَك أط��ل��ق��ي
ِج��ه��ارا ال��ح��قَّ واط��ل��ب��ي ن��ه��ارا األم��َر دبِّ��ري



الكاملة الشعرية األعمال

ث��ارا يُ��غ��ِف��ل م��ن ذلَّ دارا ال��ه��ي��ج��اءَ واه��ب��ط��ي
ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي

ب��ال��ح��ب��اِل م��ال��ت ك��ي��ف ال��رج��اِل ألَع��ن��اِق ي��ا
ل��ل��ق��ت��ال وع��ت��ادي وم��ال��ي أش��ب��ال��ي ف��ه��اِك

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي
ن��ارا ت��ح��م��ُل ف��ك��رٌة ان��ت��ش��ارا ت��س��ري أَْع��نَ��َق��ْت
اس��ت��ع��ارا ال��ص��دَر تُ��ل��ه��ُب ق��رارا ال��ق��ل��َب ت��ه��ب��ُط

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي
ف��ط��واُه ب��زن��اٍد ي��داُه ثَ��مَّ ع��ل��ق��ْت
ص��داه ردَّدَن ث��م س��ن��اُه ال��ِب��ي��َد أض��رم

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي

٢

أث��ارا أب��ط��اٍل أيَّ أغ��ارا ي��وَم ان��ظ��ري
وُس��ك��ارى ص��رع��ى ب��ي��ن أدارا ك��اس��اٍت أيَّ

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي
ح��ق��ودا ال��ش��اَم وام��ل��ئ��ي أُس��ودا ال��ب��ي��َد اح��ش��دي
وب��ن��ودا وبُ��ن��وًدا وع��ه��وًدا ووع��وًدا

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي
ال��ك��ب��ارا واألم��ان��يَّ ت��ت��ب��ارى ال��م��ن��اي��ا
واف��ت��خ��ارا واع��ت��زاًزا ان��ت��ص��ارا األرَض َط��بِّ��ق��ي

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي
ع��ل��يِّ ب��ِن ب��ال��ح��س��ي��ن ال��ق��ويِّ غ��دَر اغ��دري
ال��ع��رب��يِّ ل��ل��ح��ل��ي��ف ال��وف��يِّ ب��ال��خ��لِّ ل��س��ِت

ع��ارا ال��ت��اري��خ ف��ام��ل��ئ��ي
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العيارا ذاك أطلقي

اب��ت��دارا ال��ع��زَّ ف��اط��ل��ب��ي اص��ط��ب��ارا َق��ْدِك ��ت��ي، أمَّ
اّدك��ارا ال��م��اض��ي ه��اج��ن��ي اق��ت��س��ارا ال��م��ج��َد وخ��ذي

ال��ع��ي��ارا ذاك أط��ل��ق��ي

١١ / ٦ / ١٩٣٤ يف نرشت
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الشهيد

ف��اق��ت��ح��ْم ال��ه��وُل وط��غ��ى ف��اب��ت��س��ْم ال��خ��ط��ُب ع��ب��س
وال��ق��دم ال��ق��ل��ِب ث��اب��َت وال��نُّ��ه��ى ال��ج��أِش راب��َط
األل��م ط��ارئُ يَ��ثْ��ِن��ه ول��م األذى يُ��ب��اِل ل��م
ال��ِه��م��م دونَ��ه��ا وج��م��ْت ه��ّم��ٍة ط��ْوُع ن��ف��ُس��ه
وال��ُح��م��ْم ب��األع��اص��ي��ِر م��زاِج��ه��ا ف��ي ت��ل��ت��ق��ي
األَش��ْم ال��راس��خ إل��ى ال��ِخ��َض��مَّ ال��ه��ائ��َج ت��ج��م��ُع
ال��ك��رم ج��ْوه��ِر وم��ن ال��ف��داءِ ع��ن��ص��ر م��ن َوْه��َي
األُم��م ح��رََّر ل��ف��ُح��ه��ا ج��ذْوٌة ال��ح��قِّ وم��ن

∗∗∗
م��ن��زال ال��ُخ��ْل��َد ي��ط��ُرُق ال��ُع��ل��ى م��ن��ه��ج ف��ي س��اَر
ُم��َج��دَّال أْم ن��ال��ه ُم��ك��بَّ��ال ي��ب��ال��ي، ال

ع��زْم ب��م��ا ره��ٌن َف��ْه��و
ُم��رت��َه��ن ب��ال��س��ج��ِن َوْه��و ال��رَّدى غ��اَل��ُه ربّ��م��ا
َس��َك��ن وال ح��ب��ي��ٍب م��ن ب��دم��ع��ٍة يُ��ش��يَّ��ْع ل��م
ال��ك��ف��ْن م��ن س��ل��ي��بً��ا َب ال��تُّ��را أُدِرَج ُربّ��م��ا
ال��ُق��ن��ن أَِم غ��يَّ��ب��تْ��ُه ب��ط��اُح��ه��ا ت��دري ل��س��َت
ال��زم��ن ف��م ف��ي واس��ُم��ه ج��س��ُم��ُه أي��ن ت��ق��ْل ال
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ال��م��ح��ْن َغ��يْ��ه��ِب ف��ي الَح ال��ه��دى ك��وك��ُب إن��ه
ال��وس��ن ت��ع��رُف ف��م��ا ِن، ال��ع��ي��و ف��ي ال��نُّ��وَر أَرس��َل
��َغ��ن ال��ضَّ ت��ع��رُف ف��م��ا ِب، ال��ق��ل��و ف��ي ال��ن��اَر ورم��ى

∗∗∗
ُم��ْق��ِب��ال ال��م��وَت يَ��ِرُد تَ��ه��ّل��ال وج��ٍه أيُّ
ال��م��ال يُ��نْ��ِش��ُد ل��ح��نَ��ه ُم��رِس��ال ال��رُّوَح ��د ص��عَّ

وال��وط��ْن ل��ّل��ه أن��ا

١٨ / ٦ / ١٩٣٤ يف نرشت
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األحرار إىل

بمظاهرة أسبوع كل من الجمعة صالة بعد الخروج فلسطني يف العرب الزعماء قرر
الربيطانية الرشطة فألقت األخرى، تلو الواحدة الفلسطينية، املدن يف تعلن سلمية
إىل وساقتهم املظاهرات، هذه عن مسؤولني واعتربتهم العرب، الزعماء بعض عىل القبض
املرحوم إال كلهم فوقعوا الكفاالت؛ توقيع أو بالسجن الحكم عليهم صدر ثم املحاكمة.

الكفالة. توقيع عىل السجن فضل الذي املظفر القادر عبد الشيخ

… ال��ك��ف��االِت ت��وق��ي��ِع ي��وَم غ��ط��اءه��ا (ب��ط��ول��ت��ك��م) ع��ن ك��ش��ف��ت��م ق��د أح��راَرن��ا!
(اح��ت��ج��اج��ات) وأب��ط��اُل ع��ل��م��ن��ا، ك��م��ا ��ق��ٍة ُم��ن��مَّ خ��ط��اب��اٍت رج��اُل أن��ت��م
ب��ال��ه��ت��اف��ات وس��ك��رت��م (م��ش��روع��ٍة) (ُم��ظ��اه��رٍة) ف��ي ظ��ه��وًرا ش��ب��ع��ت��م وق��د
ب��ال��ح��ف��اوات ل��رت��ع��ت��م إذًا ف��ي��ه��ا، ً خ��ط��أ ب��ع��ُض��ك��م ب��ج��رٍح أص��ي��ب ول��و
ل��ل��ش��ه��ادات أه��ٍل غ��ي��ُر ألن��ك��م س��الم��ت��ك��م ف��ي ك��ان��ت ال��ل��ِه ح��ك��م��ُة ب��ل

∗∗∗
رج��االت��ي م��ن ف��ل��س��ت��م ال��ط��ري��َق َخ��لُّ��وا ب��ك��م: ت��ص��ي��ح غ��ي��ٍظ م��ن ف��ل��س��ط��ي��ُن أض��ح��ْت
ال��زع��ام��ات ِب ُط��الَّ ك��لُّ ف��داؤه ك��رام��تَ��ُه أع��ل��ى ال��ذي ال��س��ج��ي��ُن ذاك

(١٠ / ٧ / ١٩٣٤ يف (ونرشت ٧ / ٧ / ١٩٣٤





الشهداء فلسطنيمهد

قلة به تمتعت الذي الزائف الثراء يرون املجاورة العربية األقطار يف الناس بعض كان
خطر من البيوع هذه وراء عما قلوبهم فتعمى العرب؛ األرايض وباعة السمارسة من

بفلسطني. سيحل

وال��والءِ ِة ال��م��ودَّ أه��َل ال��وف��اءِ أه��ل إخ��وانَ��ن��ا
وازده��اءِ ازده��اٍر ذي بَ��ة ب��ال��ُع��رو ُق��ْط��ٍر ك��ّل م��ْن
… ال��رَّخ��اءِ ب��ظ��اه��رِة ع��ن��ا تُ��خ��َدع��وا ال أح��ب��ابَ��ن��ا
��ق��اءِ ل��ل��شَّ م��ه��ٍد غ��يْ��َر ال��رخ��يَّ��ُة ف��ل��س��ط��ي��ُن ل��ي��س��ْت
ال��ب��ه��اءِ ح��ل��ل ف��ي ت��م��ي��ُس ِج ال��زُّج��ا خ��ل��َف ل��ك��م ُع��ِرَض��ْت
ال��ثَّ��راءِ َف��ْق��َد ال��ثَّ��رى بَ��يْ��ِع ف��ي إنَّ ذل��َك ه��ي��ه��ات
ال��ف��ن��اءِ وادي إل��ى غ��ًدا ع ال��رُّب��ِو ع��ن ال��رح��ي��ُل ف��ي��ِه
ب��ال��ع��راءِ س��أُن��ب��ذ وغ��ًدا ك��اس��يً��ا أم��رُح ف��ال��ي��وم
ال��رج��اءِ ك��اذب��ُة ف��أي��َن ال��رج��اءَ ص��ادق��ة وأض��ْع��ُت
ال��ب��الءِ ه��ذا ع��ل��ى وط��ن��ي ب��ن��ي س��وى أل��وُم ذا َم��ن

∗∗∗
ن��ه��ُر ول��ل��تَّ��ْض��ل��ي��ِل ف��ِت��ن��ا ص��ح��ا ف��ي َس��ْط��ٌر ِل��ْل��َح��قِّ
وُه��ْج��ُر ب��ه��ت��اٌن ع��ل��ي��َك يُ��ِط��لُّ ص��ح��ائ��َف��ه��ا ق��لِّ��ْب
ِذك��ُر ول��ألغ��م��ار ف��ي��ه��ا ن��ب��اه��ٌة ل��ل��خ��ام��ل��ي��ن
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… ُح��رُّ ل��ذاَك يُ��ق��ال ك��م��ا … ـ��ُم ال��زَِّع��ي��ـ ل��ه يُ��ق��ال ه��ذا
األغ��ّر ال��ش��ه��ُم ف��إن��ه ِد، ال��ِب��ال ِس��م��س��اُر وه��ن��اك
وُح��ْم��ر ُخ��ْض��ٌر ل��ه��م ـ��َم��نُ��ُه تَ��ْض��ـ ال��َق��ْدِح م��ث��ُل ف��ال��م��دُح
ِس��ّر ال��ل��ِه ب��خ��ل��ق ل��ه��ا ءُ»، «ك��ي��م��ي��ا ال��ص��ح��اف��ُة ت��ل��ك
ُس��ْخ��ر وْه��ي وال��م��روءة ٌل، َه��ْز َوْه��ي ال��ك��رام��َة تَ��دَُع
يُ��ِس��ّر؟ م��ا يُ��ع��ل��ن ت��راُه ُح، ��ري ال��صَّ ال��ص��ح��اف��يُّ أي��ن
يَ��ُغ��ّر م��اٌل وال ب��ه، ـ��ُل تَ��م��ي��ـ ُق��رب��ى ف��ال ُص��ْل��ٌب

∗∗∗
ال��س��ي��اس��ه ف��ي ن��ب��ح��ث ون��ح��ن ـ��َن، ال��غ��اص��ب��ي��ـ اح��ت��الِل م��ن��ذ
ال��نَّ��خ��اس��ْه م��ع ك��ال��رَّق��ي��ق َس��ِة، ��ي��ا ال��سِّ م��ع ال��ض��م��ي��ِر ش��أُن
ال��تّ��ع��اس��ه َم��ْج��َل��بَ��َة ُك��نَّ ـ��َرَة، َع��ْش��ـ س��تَّ ع��ل��ي��ن��ا َم��ّرْت
ب��ال��ح��م��اس��ه؟ تُ��ؤَخ��ذ وأن��َت ِد، ال��ِب��ال اب��َن ي��ا م��ت��ى ف��إل��ى
ب��ال��ك��ي��اس��ه؟ ي��خ��ل��ب��ون��َك ِم��َك َق��ْو (زع��م��اءُ) م��ت��ى وإل��ى
ال��ق��داس��ْه ب��ه��االت م��ن��ه��م خ��ائ��نً��ا أَح��ْط��نَ��ا ول��ك��م
ب��ال��ِح��راس��ه! ال��م��وكَّ��ل ج��ُل ال��رَّ ح��ق��وَق��ن��ا أض��اع ول��ك��م
ال��رئ��اس��ه ق��نّ��اِص ك��لُّ إالَّ ه��ن��اك ل��ي��س وال��ل��ِه
ال��خ��س��اس��ه م��ن إل��ي��ه وم��ا ِد، ال��ب��ال ب��ي��ِع م��ن ت��أت��ي��ِه
ل��ل��ن��ج��اس��ه ف��ال��ن��ج��اس��ُة ئ��ِد) ��را (ف��ب��ال��جَّ اتّ��ق��اَك وإذا

١٩ / ١٠ / ١٩٣٤
.(٨ / ١٠ / ١٩٣٤ مؤرخة األخرية (والقطعة
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ُبلُبل مرصع

من قادًما الشاب غمارها يدخل حني الكربى املدن حياة يف الواقع تمثل رمزية حكاية
بزخرفها، الشاب ذلك تخلب الصاخبة الحياة هذه … البسيطة القرية أو الصغرية البلدة
فتذهب إليها بقياده ويلقي أحضانها، بني فريتمي تجتذبه عبثها، وألوان لهوها، وفنون

مذهب. كل الضالل مزالق يف به
… أوانه مىض صحو عن نشوتها وتنقشع كالح، وجه عن الحياة هذه تُسفر ثم
اإلفالس أُعلن ما وكثريًا املستقبل، أو الصحة، أو املال، يف ثالثة: أحد يف إفالس هنالك فإذا
الشاب فرمز الحكاية هذه يف «البلبل» أما … األبدية الفاجعة وهنالك جميًعا، الثالثة يف
الحانة رمز فهو «الروض» وأما … والعبث اللهو بائعة إىل فرتمز «الوردة» وأما املخدوع،

امللهى. أو

وغ��نّ��ى َق��بْ��ًال ف��ي��ه ط��ار ي��ك��ن ل��م روًض��ا ف��آواُه س��اق��ه ق��َدٌر
ويُ��م��ن��ى يُ��س��رى ه��ن��اك ف��ي��م��ا ـ��نَ��يْ��ِه َع��يْ��ـ ورم��ى أي��ك��ٍة ف��وق ف��اس��ت��وى
ُح��س��ن��ا ال��ع��ي��ِن وف��ت��ن��ُة وظ��الًال، ط��ي��بً��ا ال��روِح ب��ه��ج��ُة ال��روُض وإذا
ت��ث��نَّ��ى أو اس��ت��وى ك��ّل��م��ا وُه��ًدى ض��الٍل ب��ي��ن ال��غ��دي��َر وك��أنَّ
ي��ت��ج��نَّ��ى وك��م ال��َج��ن��ى، م��ن��ه��ا ْوِح، ال��دَّ ذاك ك��رائ��ُم ف��وق��ه ت��ن��ح��ن��ي
ف��ُج��نَّ��ا ص��ّدْت ال��ص��خ��وِر َع��نَ��اَق َم را ف��إْن ِت��ي��ًه��ا، ي��س��ي��ُر م��ط��م��ئ��نٌّ
ال��ُم��َع��نَّ��ى ال��م��ِح��بُّ َوْه��و ح��ي��ٍن ب��ع��د ال��ُم��َع��نِّ��ي ال��ح��ب��ي��ُب ي��ص��ب��ح ه��ك��ذا
ال��ن��ه��اِر ُم��ح��يَّ��ا ان��زوى ح��ت��ى ْوَض ال��رَّ ي��ط��وف ال��غ��ري��ُب ال��ب��ل��ب��ُل وم��ض��ى
األف��ك��ار؟ ُم��ش��رَُّد ي��غ��ف��و ك��ي��ف ول��ك��ْن ال��غ��ص��ون، إل��ى ي��أوي راح



الكاملة الشعرية األعمال

واألزه��ار األث��م��ار ف��ن��ون م��ن ي��ت��م��نّ��ى م��ا ف��وق ال��روض ف��ي ك��ان
أط��ي��ار؟ ب��ال ي��ح��ل��و روٍض أيُّ يُ��غ��نِّ��ي ط��ي��ٌر ف��ي��ه ل��ي��س أْن غ��ي��َر
األوك��ار م��ن دارٍس س��وى ـ��َق يَ��ْل��ـ ل��م ح��ي��ن ِرع��دٌة ف��ي��ه وَس��رْت
األظ��ف��ار ��َب ُم��خ��ضَّ ع��ل��ي��ه��ا ُت ال��َم��ْو َرَخ��م ن��واق��ٍف وب��ق��اي��ا
أس��راِر؟ م��ن ال��روض ف��ي وم��اذا ـ��ِر؟ ال��طَّ��يْ��ـ م��ع��ش��َر أص��اب��ك��ْم خ��ط��ٍب أيُّ
ال��م��ن��يَّ��ْه ك��ه��وُف وح��ش��ًة دون��ه ل��ي��ٍل إثْ��َر ب��اس��ًم��ا ال��ف��ج��ُر ط��ل��ع
دم��ويَّ��ه ��ه��ا، أك��فُّ ع��اري��اٍت، ص��اخ��ب��اٍت أش��ب��اُح��ه ت��ت��ن��زَّى
ش��ظ��يَّ��ه ال��ج��ح��ي��م م��ن َرْج��ٍم ك��لُّ وت��ه��وي ال��غ��ي��وَم ت��ف��ري وُرج��وٌم
ب��رزيَّ��ه ُم��ن��ِذًرا ال��ح��وِت ب��ف��م ف��ي��ِه ال��ب��ُدر َث ت��ح��دَّ وُخ��س��وٌف
َع��ل��يَّ��ه ت��ص��دَّْت ي��ٌد ل��وال ـ��ك��وِد، ال��م��نْ��ـ ال��ب��ل��ب��ل ع��ل��ى ق��ض��ى ل��ي��ٌل ذاك
ش��رق��يَّ��ه ب��ه��ا أَْع��ِظ��ْم س��ن��اه��ا، ُج وال��تّ��ا ال��م��ش��ارُق ع��رُش��ه��ا َم��ْل��َك��ٌة
ب��ال��ت��ح��يَّ��ه: ل��ه��ا ه��ات��ًف��ا َم��ِرًح��ا، َش��ك��وًرا ي��ش��دو ف��ه��بَّ أن��ق��ذتْ��ه
ال��م��ش��ِرَق��يْ��ْن آل��ه��َة ال��ن��يّ��راْت م��ل��ي��ك��َة
ال��ي��ديْ��ْن م��ّدوا إل��ي��ِك ال��غ��اب��راْت ف��ي ال��ن��اُس
وال��لُّ��َج��يْ��ن نُ��ض��اَره��م ال��ص��الْة ف��ي وأح��رق��وا

�اْق �ن� األع� �وا �رَّب� وق�
�راْق تُ� �ى �ف� ُزل�

ال��ورى ح��ي��اِة رم��ُز ال��ص��ب��اْح إن ل��ي��ُل ي��ا
�ذرى ال� �ي ف� �ه وروُح� ال��ب��ط��اْح ف��ي أن��ف��اُس��ه
ال��ك��رى ب��ع��د أف��اَق �اْح األق� �َت رأي� �ا أم�

�اْق اآلف� ع �وَّ وض�
�اْق أف� �ا �م� ل�

ال��ف��ؤاْد ح��يُّ ج��ذالُن، ال��غ��ن��م راع��ي ه��ن��اك
واْد ك��لِّ ف��ي ي��ه��ي��م األََك��م ب��ي��ن ي��رت��ع
ال��وه��اْد ف��ي وب��ثّ��ه ال��نّ��غ��م ص��بَّ وال��ن��اُي

�واْق األش� �رة �زف� ك�
�راْق �ف� ال� �بَّ ِغ�
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بُلبُل مرصع

∗∗∗
ال��ط��روِب ه��مُّ ي��س��ت��ق��ّر ق��ّل��م��ا غ��نَّ��ى ح��ي��ن ��ه ه��مَّ ال��ط��ي��ُر ن��س��ي
ال��غ��ري��ِب ش��ع��وُر دوح��ه ف��ي ع��ن��ه وتَ��ولَّ��ى ُم��ف��َرًدا ال��روَض أِل��ف
رق��ي��ب م��ن وال يُ��تَّ��ق��ى، ط��ام��ٍع ش��ري��ٍك م��ن ال ال��ُم��ْل��ك، ف��ي ُم��س��ت��ِق��لٌّ
رط��ي��ِب ف��وق ي��ق��ي��ل أو ت��ارًة نَ��م��ي��ٍر ع��ن��د ي��س��ت��ق��رُّ ُم��ط��َل��ٌق،
ال��ل��ع��وب ال��نَّ��س��ي��ِم م��ع ت��ت��ه��ادى ج��م��اًال ت��ف��ي��ُض (وردٌة) وإذا
َغ��ص��وب أو ع��اب��ٍث دون ح��ول��ه��ا ُم��ش��َرع��اٍت أش��واُك��ه��ا ح��م��تْ��ه��ا ق��د
ع��ج��ي��ب ك��لَّ اإلغ��راءِ ض��روب م��ن وتُ��خ��ف��ي ت��ب��دو ح��ي��ن ال��ع��ي��َن ت��م��ن��ح
زم��انُ��ْه ي��ج��يء م��ت��ى ي��دري ل��ي��س ول��ك��ْن … ه��واه ل��ه ق��ل��ٍب ك��لُّ
أُف��ع��وانُ��ْه راق��ٍد ال��س��ح��ر، ك��ام��ِن ك��ح��ي��ٍل ج��ف��ٍن ظ��لِّ ف��ي إّم��ا ه��و
أُق��ح��وان��ه ُم��ف��لَّ��ٍج ، ن��ق��يٍّ ـ��ِر ال��ثَّ��ْغ��ـ ح��ل��وِة اب��ت��س��ام��ٍة وراء أو
س��ل��ط��انُ��ه ُم��ؤيَّ��ًدا م��ك��ي��نً��ا … ـ��ِن َع��ْرَش��يْ��ـ ف��وق ي��س��ت��وي ال��ص��در ع��ل��ى أو
ش��ي��ط��انُ��ه أح��ك��اَم��ه أم��ل��ى ْج��ِس، ال��رِّ ج��ح��ي��م م��ن ل��ف��ح��ًة ك��ان ف��إذا
أرك��انُ��ه رك��ي��ن��ًة ق��ام��ت ـ��ْه��ِر، ال��طُّ��ـ ن��ع��ي��م م��ن ن��ف��ح��ًة ه��بَّ وإذا
م��ك��انُ��ه ع��ي��ٍب ك��لِّ م��ن ب��ري��ئً��ا ـ��َك ي��أت��ي��ـ ح��ي��ن ف��ل��ي��ك��ْن ال��ح��بُّ ذا ه��و
يُ��ش��ق��ي��ِه وَم��أْربً��ا ��ا ه��مٍّ ـ��ب��ِل ل��ل��بُ��ْل��ـ ال��خ��ل��ي��ع��ة ال��وردُة ص��ارِت
وتِ��ي��ِه دالٍل م��ن ي��الق��ي��ه م��ا َك��ْربً��ا أص��ب��ح ل��ل��غ��ري��ر ح��س��رت��ا
يُ��ض��ن��ي��ه ٌح ُم��ب��رِّ َس��ق��اٌم ال��ُح��بِّ م��ن واع��ت��راه ��ه��ُد ال��سُّ ��ه ش��فَّ
تُ��غ��ري��ِه أع��رض��ْت ك��ي��ف ن��ح��وه��ا، ي��ه��ف��و تَ��ح��ام��َل وق��د رآه��ا م��ن
تُ��ذك��ي��ِه األس��ى ل��وع��ُة اله��بً��ا، ن��ش��ي��ًدا ت��س��ي��ل روَح��ه رأى م��ن
ف��ي��ه (آدَم) أن��َت ت��ك��ونَ��نَّ ال ف��اح��ذْر ال��خ��ل��ُد ذل��ك (ح��ّواءُ) ه��ي
يُ��ل��ق��ي��ِه ع��اب��ثً��ا رج��ل��ي��ه ت��ح��ت ل��ئ��ي��ًم��ا ال��ك��ري��َم ق��ل��ب��َك ت��ه��ْب ال
خ��ف��يّ��ا؟ وك��ان ب��دا ِس��رٍّا ـ��راءِ ال��َح��ْم��ـ وردت��ه ظ��الل ف��ي ي��رى ه��ل
وج��ن��يّ��ا؟ ي��اب��ًس��ا ن��ب��ذتْ��ه��نَّ ق��ل��وبً��ا ف��ي��ه��ا ل��ل��ط��ي��ور ي��رى ه��ل
خ��ل��يّ��ا؟ ال��ط��ي��ور م��ن ك��ئ��ي��بً��ا َض ال��رَّْو ج��ع��ل ال��ذي م��ا ال��ي��وَم ي��رى ه��ل
س��ويّ��ا ه��ن��اك ال��ردى ش��خ��ُص ق��ام ح��تَّ��ى ل��ع��ي��ن��ي��ه ب��دا ن��ذي��ٍر ك��م
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ش��ق��يّ��ا ي��ك��وَن أْن ال��ح��بِّ ن��ع��م��ُة ول��ك��ْن ش��ق��اءً ح��بُّ��ه س��ام��ه
دويّ��ا م��ن��ه األس��م��اِع ق��رار ف��ي ويُ��ل��ق��ي ال��ع��ي��وَن ي��ط��م��س وال��ه��وى
غ��يّ��ا ال��رش��َد وي��ح��س��ب أْم��نً��ا ـ��َخ��وِف اْل��ـ ط��ري��َق ال��م��ح��بُّ ي��س��ل��ك ه��ك��ذا
ف��اه��ا ال��ط��ي��ُر يُ��ق��بِّ��ل أن س��م��ح��ْت ح��ت��ى ال��ب��خ��ي��ل��َة ع��لَّ��م تُ��رى م��ن
ن��ج��واه��ا خ��ت��ل��ه ف��ي وأط��ال��ت أط��لَّ��ْت ح��ت��ى ع��ي��ن��ي��ه ي��ص��دِّق ل��م
ص��داه��ا: ع��ن رواي��ت��ي ف��اس��م��ْع ـ��ح��اِن، ب��األْل��ـ ذل��ك ع��ن��د ال��روُض ُزل��زَل

للوردة البلبل نشيد

غ��ص��وْن ي��ا وارق��ص��ي َص��ب��ا ي��ا أَن��ش��دي
ال��ع��ي��ون ل��ح��ِظ ب��ي��ن ن��دى ي��ا واس��ق��ن��ي
ال��ج��ن��ون ل��ي ح��ال ق��د وردت��ي ي��ا ف��ي��ِك
ال��ف��ت��ون م��ن��ِك أن��ِت ال��ه��وى م��ن��ي أن��ا
ال��س��ن��ون غ��رام��ي م��ن ط��وْت م��ا ان��ش��ري
ال��ج��ف��ون ف��رَوتْ��ه أض��ل��ع��ي ف��ي ك��ان
ُش��ج��وْن ف��ح��دي��ث��ي ف��م��ي م��ن اق��رب��ي
ش��ف��ت��اه��ا ب��ث��غ��ره ��ْت وه��مَّ ـ��ِه، ب��ج��ن��اَح��يْ��ـ ُم��ط��ب��ًق��ا ال��ط��ي��ُر ��ه��ا ض��مَّ
َش��ب��اه��ا ت��َل��ظَّ��ى ش��وك��ًة أَش��رع��ْت ح��ت��ى ال��ح��بِّ ب��ن��ش��وة يُ��م��تَّ��ع ل��م
ه��واه��ا ف��ذاك ل��ل��ه��وى خ��اف��ًق��ا ي��وًم��ا رفَّ إذا ق��ل��بً��ا، أوردتْ��ه��ا
وج��ن��ت��اه��ا ��اج��ًة وهَّ ع��ك��س��تْ��ه ف��ل��ّم��ا ال��ب��ريءِ ال��دم ف��ي ك��رع��ْت
م��ع��ن��اه��ا: ش��ه��ق��ٍة ط��يَّ روُح��ه أع��ق��ب��تْ��ه��ا ن��ظ��رًة ال��ط��ي��ُر ن��ظ��ر
ش��ذاه��ا أض��اع��ْت ق��د ال��ش��مِّ ك��ث��رُة ول��ك��ْن ال��ع��ي��وَن تُ��ب��ِه��ر وردٌة

١٩٣٤
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قوم! يا

دُم وال ه��ن��اك ل��ح��ٌم ف��ال ق��ض��يّ��تُ��ك��م ه��ِزَل��ْت
وأُتْ��ِخ��م��وا ال��ذئ��اُب َف��ه��ا تَ��ع��رَّ ف��ق��د ال��ع��ظ��اُم ح��تّ��ى
ي��ت��ه��دَّم ه��ي��ك��ًال َرْت ف��ص��ا ق��ض��يّ��تُ��ك��م بَ��ل��يَ��ْت
تَ��ت��ح��كَّ��م ال��ِع��دا ف��ي��ه��ا (ب��ل��ديَّ��ٍة) إل��ى َض��َم��َرْت
يُ��ع��َل��ُم ال وم��ص��ي��ره��ا م��ج��ه��ول��ٌة أوض��اُع��ه��ا
وي��رح��ُم ي��ل��ي��ن ِم��ّم��ن ع��دوُّك��م ل��ي��س ق��وُم ي��ا
ف��ح��زِّم��وا ال��ج��الءُ إال أم��ام��ك��م ل��ي��س ق��وُم ي��ا

١٨ / ١ / ١٩٣٥





(السار) أومجاعة الوطني اإليامن

ال��ب��الِد خ��الص ف��ي ي��ت��ف��انَ��ْون ق��وًم��ا ��اِر) (ال��سَّ ج��م��اع��ِة م��ن ل��ي ل��ي��ت
ال��ف��ؤاد ق��رار ف��ي األص��ِل ث��اب��َت ع��م��ي��ًق��ا رس��وًخ��ا ك��إي��م��ان��ه��م أو
ال��ت��ف��ادي ه��ذا وم��ث��ُل ع��زٍّا، ط��اِن ل��ألْو ي��ض��م��ُن اإلي��م��اِن ه��ذا ِم��ث��ُل
ال��زن��اد ك��ل��ي��َل ال��م��دى، ق��ص��ي��َر ـ��َن، ف��ل��س��ط��ي��ـ ف��ي ت��رى م��ن ك��إي��م��ان ال
ال��ع��وادي ع��ن��د ع��ل��ي��ه وع��ي��ٌد أو وَْع��ٌد تَ��س��ّل��ط إذا ي��ت��داع��ى
ال��م��ب��ادي ف��ي��ه ت��ذوب … واب��ت��س��اٌم ال��م��س��اع��ي، م��ن��ه ت��خ��ي��ب … ُق��ط��وٌب أو
ال��س��واد ه��ذا ب��ي��ن م��ا ل��رج��اءٍ وم��ي��ٍض م��ن أج��د ل��م إن ت��ل��م��ن��ي ال

١٣ / ١ / ١٩٣٥





املظفر الشيخ

ي��ح��ض��ِر! ل��م غ��ائ��بً��ا ال��ق��ض��يّ��َة نَ��َف��َع إنّ��ُه ��ُر) (ال��م��ظ��فَّ ف��ع��ل ِل��َم��ا ان��ظ��ْر
ال��َع��س��ك��ر وح��ام��ي��اُت ال��ح��دي��ِد، غ��رُف ودونَ��ُه ودون��ه��نَّ ال��ق��ل��وَب، أح��ي��ا
ب��ج��وه��ِر؟ ي��ق��اس َع��َرٌض وه��ل ع��ب��ثً��ا، ع��ن��دُه وال��ك��رام��ة ال��ك��ف��ال��َة ع��رض��وا
أش��ه��ر) (ب��س��تّ��ِة ك��رام��تَ��ه ف��ف��دى ُس��بّ��ًة ال��ت��خ��يُّ��ر ف��ي ال��ت��ح��يُّ��َر ورأى
��ر ال��م��ت��س��عِّ ب��ق��ل��ب��ه رم��اه ف��ل��ق��د ب��َس��ج��ن��ِه ال��ج��ه��اِد م��ي��داُن ي��خ��ُل ل��م
ال��م��ت��ع��ثِّ��ر ب��َخ��ْط��ِوِه إل��ي��ه ي��م��ش��ي زاخ��ٍر ج��ي��ٍش ب��وج��ود خ��ال ول��ك��م
ُس��كَّ��ر! م��ن وج��س��وُم��ه��م أرى، ف��ي��م��ا ج��س��ُم��ُه ح��دي��ٍد م��ن ��َر) (ال��م��ظ��فَّ إن

٢٨ / ١ / ١٩٣٥





السامرسة!

ب��ق��اؤه��ا ال��ب��الِد أه��ل ع��ل��ى ع��اٌر ف��ع��ص��ب��ٌة ال��ب��الِد س��م��اس��رُة أّم��ا
إغ��راؤه��ا ع��ن��ده ��ق ت��ح��قَّ ل��م��ا إف��الَس��ُه ص��اغ��ًرا أع��ل��ن إب��ل��ي��ُس
ش��ق��اؤه��ا ال��ب��الَد ع��مَّ ل��ن��ع��ي��م��ه��م ك��أنّ��م��ا ُم��ك��رَّم��ي��ن، ي��ت��ن��ّع��م��ون
زع��م��اؤه��ا!! راغ��ٌم، وأن��ُف��َك وُه��م��و، أن��ك��رتَ��ه��م وإْن ن��ج��دت��ه��ا، أه��ُل ه��ْم
وش��راؤه��ا بَ��يْ��ُع��ه��ا ي��دي��ه��ْم وع��ل��ى خ��رابُ��ه��ا ي��ت��ّم وب��ه��م وح��م��اتُ��ه��ا،
غ��ط��اؤه��ا ، ب��ع��َض��ه��نَّ ال��ج��رائ��َد، أنَّ ُق��دوَره��م ك��ش��ف��َت إن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
أه��واؤه��ا؟ وت��داف��ع��ْت أط��م��اُع��ه��ا، ت��زاح��م��ْت ال��ن��ف��وُس إذا ال��خ��الُص ك��ي��ف

١ / ٢ / ١٩٣٥





األقوياء أهيا

ب��ال��ب��س��اَل��ْه! ل��ج��ن��دك��م وخ��ت��م��ن��ا … (ب��ال��ع��دال��ْه) ل��ع��ه��دك��م ش��ه��دن��ا ق��د
واح��ت��الل��ه ان��ت��دابَ��ه ن��ن��س��ى ك��ي��ف وف��يٍّ��ا ص��دي��ًق��ا ب��ك��م وع��رف��ن��ا
م��ح��ال��ه ال ن��اف��ذٌ ب��ل��ف��وَر وع��ُد ق��ل��ت��م: ي��وَم (ل��ط��ف��ك��م) م��ن وخ��ج��ل��ن��ا
ل��دالل��ه ح��اج��ٍة ف��ي ول��ي��س��ْت ـ��ِن، وال��َع��يْ��ـ ال��رأس ع��ل��ى (أف��ض��ال��ك��م) ك��لُّ
ح��اَل��ه ب��أح��س��ن ع��ن��دن��ا أن��ك��م ف��ك��ف��ان��ا ح��الُ��ن��ا س��اء ول��ئ��ن
واإلط��ال��ه؟! ل��ن��ا ف��م��ا … وع��ل��ي��ك��م ع��ل��ي��ن��ا ط��ال��ت ال��ط��ري��َق أن غ��ي��َر
واإلزال��ه؟ َم��ْح��َق��ن��ا أم ف��ن��ج��ل��و، َن تُ��ري��دو ال��ب��الد ع��ن أج��الءً

٤ / ٢ / ١٩٣٥





ني! الطِّ زيادة

ع��ادا!! ق��د ال��ل��ِه ب��أم��ر ن��وًح��ا ف��إن س��ف��ي��نَ��تَ��ُه أو نُ��وًح��ا يُ��ن��ك��ر ك��ان م��ن
وإرع��ادا إب��راًق��ا ال��ل��ِه ه��ي��ب��َة ي��ا ب��ِه ف��م��اَل «ب��ع��ي��ب��اٍل» ال��وب��اُل ح��لَّ
أم��دادا األس��واَق ت��ح��م��ل أم��واُج��ُه ط��اغ��ي��ٍة ال��ب��ح��ِر ك��ع��ج��ي��ج ج��ارٍف ف��ي
إي��ق��ادا األك��ب��اَد يُ��وق��د تَ��ذك��اُره��ا ب��اق��ي��ٌة ال��زل��زال م��ن ت��زاُل وال
وإف��س��ادا وإت��ع��اًس��ا وَج��ْوًرا َف��ْق��ًرا ي��ره��ق��ن��ا ال��ع��ي��ِش وش��ْؤُم اح��ت��ل��ل��ت��م م��ن��ذ
إي��ع��ادا ت��ل��ّق��ي��ن��اه وع��ًدا وك��ان «ه��ج��رت��ه��م» ط��وف��اُن ط��غ��ى ق��د ب��ف��ض��ل��ك��م
… زادا ال��ذي وال��م��اءُ ال��طِّ��ي��ُن ه��و ه��ذا ب��ك��ارث��ٍة نُ��ب��ل��ى ش��ْؤم��ك��م، م��ن وال��ي��وَم،

١٠ / ٢ / ١٩٣٥





ثقيل إىل

وتِ��ي��ه��ا ُع��ْج��بً��ا (ك��االن��ت��داب) أن��َت وِك��بْ��ًرا َزْه��ًوا (ك��االح��ت��الل) أن��َت
ف��ي��ه��ا ل��ق��وم��َك ح��ي��ل��ٍة م��ن ل��ي��س ف��رض��وه��ا ال��ت��ي (ك��ال��ه��ج��رة) أن��َت
ي��ّدع��ي��ه��ا ال��ت��ي (أع��ذاُره) أن��َت ع��ن��دي األرِض) (ب��ائ��ع م��ن أن��ك��ى أن��َت
وج��ي��ه��ا ي��ك��وَن أن ش��رط ع��ل��ى ٍر)، (ِس��ْم��س��ا وج��ُه ك��أن��ه وج��ٌه ل��َك
ن��زي��ه��ا ع��ف��ي��ًف��ا ك��ات��بً��ا ت��ج��د ل��م ل��ّم��ا (ال��ج��ري��دِة) م��ث��ُل وج��ب��ي��ٌن
ك��ري��ه��ا ع��اد نَ��ّم��ق��وه ك��ّل��م��ا (اح��ت��ج��اٍج) اب��ت��ذاُل ف��ي��ه وح��دي��ٌث
ت��ش��ت��ك��ي��ه��ا ��ٍة أُمَّ ك��لَّ وأرى ل��ل��ب��الي��ا (ُع��ص��ب��ٌة) ف��ي��ك ُج��ِم��ع��ْت

١٧ / ٢ / ١٩٣٥





البيتاهلاشمي تعزية

الحسني بن عيل امللك له املغفور روح إىل

ال��ِوتْ��ِر ع��ن ال��م��ن��اي��ا ت��غ��ف��و وم��ا ِت��راٌت وب��ي��ن��ك��م ال��م��ن��اي��ا ب��ي��ن ه��اش��ٍم ب��ن��ي
ال��غ��در دول ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وراي��اتُ��ه ال��وغ��ى ي��س��ت��ش��ه��د األش��ب��اِل) (ب��أب��ي م��ض��ْت
ال��ص��در ف��ي وال��ل��واع��ُج (ع��ل��يٍّ��ا) وغ��ال��ت (ف��ي��ص��ٍل) ب��ع��د (ش��اك��ٍر) ع��ن ن��ّك��بَ��ْت وم��ا
ال��ن��ص��ر ع��ن تُ��َرّد أب��ط��اٍل وغ��اراُت ش��م��وُس��ه��ا ت��غ��ي��ب أَْق��ي��اٍل َم��ق��ام��اُت
ال��ده��ر نُ��َوُب أس��ي��اَف��ك��م أَغ��م��دْت وال َج��َم��راِت��ك��م أَخ��َم��دْت ال ه��اش��ٍم ب��ن��ي
ال��ق��ط��ر ُم��ج��ِف��ل��ُة ت��رف��ضُّ وأيْ��م��ان��ك��م ال��دُّج��ى ح��ال��ك��ُة ت��ن��ف��ضُّ ب��أوج��ه��ك��م
ال��ُغ��رِّ أيّ��ام��ه��ا َع��ْوُد (غ��ازي) ظ��لِّ وف��ي ��ٍة أمَّ آم��اُل ال��ل��ِه) (ب��ع��ب��د ونِ��ي��ط��ْت

١٩ / ٢ / ١٩٣٥





غايتي

زع��ي��ِم أو ل��ح��زٍب ال ل��ب��الدي ق��ل��ب��ي إن
ح��م��ي��م ل��ي ص��دي��ٍق أو ل��ش��ق��ي��ٍق أِب��ْع��ُه ل��م
س��ل��ي��ِم غ��ي��َر َم��ّرًة أراُه ل��و م��نِّ��ي ل��ي��س
��م��ي��م ب��ال��صَّ م��ن��ه ِن��ي��َط ك��ف��ؤادي ول��س��ان��ي
ك��ق��دي��م��ي وح��دي��ث��ي ي��وم��ي يُ��ش��ب��ه وغ��دي
ل��ئ��ي��م ك��ي��َد وال ال ك��ري��ٍم غ��ي��َظ أه��ْب ل��م
ن��ع��ي��م��ي أو ب��ش��ق��ائ��ي ق��وم��ي خ��دم��ُة غ��اي��ت��ي

٢٥ / ٢ / ١٩٣٥





مناهج!

ال��ن��واص��ي ُس��وُد ل��ه��ول��ه ت��ش��ي��ُب ي��وٌم ال��ع��رب��يُّ أي��ه��ا أم��اَم��َك
ال��ّرخ��اِص ال��َع��بَ��ِث م��ظ��اه��ِر ب��غ��ي��ر ت��ب��ال��ي ال ع��ه��دتُ��َك، ك��م��ا وأن��َت،
األق��اص��ي ب��ي��ن ح��دي��ثُ��ُه وس��ار األدان��ي يَ��ْل��ِم��ُس��ه ب��ات م��ص��ي��ُرَك
ال��خ��ص��اص ض��ي��ُق وال ل��س��اك��ن��ه��ا ب��ب��اٍق غ��ًدا ال��ق��ص��وِر رْح��ُب ف��ال
واق��ت��ن��اص اح��ت��ي��اٍل ذو وآخ��ُر وَط��ْوٍل َح��ْوٍل ذو خ��ص��م��اِن: ل��ن��ا
ال��ت��واص��ي ذاك ل��ن��ا وإذالًال وب��اًال ف��أت��ى ب��ي��ن��ه��م ت��واَص��ْوا
وال��رص��اص ��ذُ تُ��ن��فَّ وب��ال��ح��س��ن��ى واض��ح��اٌت ل��إلب��ادة م��ن��اه��ُج

٣ / ٣ / ١٩٣٥





أنتم!

ال��ق��ض��يّ��ْه!! ع��بءَ ال��ح��ام��ل��ون أن��ت��ُم ل��ل��وط��ن��يَّ��ْه (ال��م��خ��ل��ص��ون) أن��ت��ُم
ال��ق��ويّ��ه!! ال��زن��ود ف��ي ال��ل��ُه ب��ارَك ق��وٍل غ��ي��ر م��ن ال��ع��ام��ل��ون أن��ت��ُم
ال��ح��رب��يّ��ه زح��ف��ه اِت ب��ُم��ع��دَّ ج��ي��ًش��ا ي��ع��ادل م��ن��ك��م (وب��ي��اٌن)
أُم��يّ��ه ف��ت��وح م��ن ال��م��ج��ِد غ��اب��َر ع��ل��ي��ن��ا يَ��ُردُّ م��ن��ك��م (واج��ت��م��اٌع)
ال��ورديّ��ه أع��ي��اُده وج��اءت ِب، ال��ب��ا ع��ل��ى ص��ار ال��ب��الِد وَخ��الُص
أُم��ن��يَّ��ه: ن��ف��وس��ن��ا ف��ي ت��زل ل��م أنَّ��ا غ��ي��َر (أف��ض��اَل��ك��م)، ج��ح��دن��ا م��ا
ال��ب��ق��يَّ��ه ت��ط��ي��َر ال ك��ي ف��اس��ت��ري��ح��وا … ب��الٍد م��ن ب��ق��يّ��ٌة يَ��َديْ��ن��ا ف��ي

١٠ / ٣ / ١٩٣٥





الّربيع؟ ملن

ال��رب��ي��ُع؟ رونَ��َق��ه��ا يُ��ع��ي��ُد ـ��ِع، ال��رَّب��ي��ـ م��م��ل��ك��َة أرأي��َت
ال��ق��ط��ي��ُع رع��يَّ��تُ��ه َم��ِل��ًك��ا ب��ه��ا ال��راع��ي ج َويُ��تَ��وَّ
ال��ودي��ع ال��َح��َم��ُل ��ه ك��فَّ ـ��ث��ُم ويَ��ْل��ـ يَ��ره��بُ��ه ال��ذئ��ُب
ال��رف��ي��ع دول��ِت��ه س��ف��ي��ُر ءِ ال��ف��ض��ا رح��ب ف��ي آذاُر
تَ��ش��ي��ع أل��ح��اٌن وت��ل��ك ، ت��ش��عُّ أل��واٌن ه��ات��ي��ك
ال��ب��دي��ع؟ وال��زَّه��ُر وه��واه وط��ي��بُ��ه؟ ال��رب��ي��ُع ل��م��ن
… ي��ب��ي��ع ل��م��ن ول��ي��س أرٌض، ل��ه ل��م��ْن ال��رب��ي��ِع َف��َرُح

١٦ / ٣ / ١٩٣٥





حرستا يا

بَ��واُر وال��م��ص��ي��ُر ، ذلٌّ ف��ال��ع��ي��ُش ال��ِح��م��ى؟ أه��َل ده��ى م��اذا ح��س��رت��ا، ي��ا
ص��اروا؟ اإله��ان��ة إل��ى ك��ي��ف وال��ي��وَم ل��ه��ْم ك��ان��ت ك��رام��ٍة أيَّ أرأي��َت
ال��ع��ار وخ��فَّ … أل��ٍم م��ن ل��ل��ج��رح ي��ع��ْد ف��ل��م ال��ن��ف��وس ع��ل��ى ال��ه��واُن َس��ُه��َل
تُ��ث��ار ف��ل��ي��س ف��ي��ه��م، ل��تُ��ث��ي��َره��ا ل��ًظ��ى ش��بَّ��ْت ف��ل��و ع��زائ��ُم��ه��م، ه��م��دْت
وال��س��م��س��ار وال��ج��اس��وُس وال��ل��صُّ أم��وَره��م ي��س��وس ال��ب��اغ��ي ال��ظ��ال��ُم

∗∗∗
ال��ج��بَّ��اُر َع��ِص��يُّ��ه��ا والن َل��ُط��ف��ْت ظ��نَّ��ه��ا ب��ال��س��ي��اس��ة تَ��ع��لَّ��َل م��ن ي��ا
اس��ت��ع��م��ار وك��لُّ��ه م��س��ت��ع��م��رون، وك��لُّ��ه��م ذاك؟ ال��ل��ي��ُن م��ا ل��ط��ُف��ه��ا؟ م��ا

٢٢ / ٣ / ١٩٣٥





١٠٠٠

ال��م��ص��ائ��ِب ف��ي ف��اَق��ه ول��ك��ن وَع��ْش��ٍر، ك��ث��الث��ٍة ال ال��ش��ؤم ف��ي ع��دًدا أرى
ل��ض��ارب ي��وًم��ا م��ن��ه وأن��ك��ى أش��دَّ ض��رب��ًة ف��ل��س��ط��ي��ُن ت��ع��رف ل��م (األل��ُف) ه��و
آي��ِب غ��ي��َر س��ائ��ًح��ا، أل��ٌف وي��دخ��ل … ُم��ه��رَّبً��ا أل��ٌف ث��م … أل��ٌف يُ��ه��اج��ر
م��ص��اع��ب م��ن ي��ل��َق��ْون��ه م��ا ل��ت��س��ه��ي��ل وس��ي��ل��ٍة أل��ُف ث��م (ج��واٍز)، وأل��ُف
ال��م��راك��ب ف��ي م��ش��ح��ون��ٌة وأم��واَج��ه ع��ب��ابَ��ُه ك��أنَّ … آالٌف ال��ب��ح��ر وف��ي

∗∗∗
ال��غ��ي��اه��ب؟ ت��ل��ك ب��ي��ن ش��ع��اٍع م��ن وه��ل رق��دٍة؟ ب��ع��د ي��ق��ظ��ٌة ه��ل وط��ن��ي، ب��ن��ي
(ب��راغ��ب) أُه��ي��ب أم (أم��ي��نً��ا) أُن��ادي َه��بّ��ٌة، ول��ل��ي��أس أدري، م��ا ف��وال��ل��ِه

٢٧ / ٣ / ١٩٣٥





!… ِنعَمة

ِت��بْ��را ف��يُ��ع��ط��ون��ك��م تُ��ْربً��ا، ت��ب��ي��ع��ون��ه��م ب��ن��ع��م��ٍة أن��ت��م ب��ي��روَت: ف��ي ي��ق��ول��ون
أث��رى؟ واح��ٍد ف��ي ال��ن��اِس أُل��وِف ه��الُك ن��ع��م��ًة ك��ان م��ت��ى م��ه��ًال! ش��ق��ي��ق��تَ��ن��ا
ال��يُ��س��رى ي��ده إل��ى ب��ال��يُ��م��ن��ى يُ��س��لِّ��م أنَّ��ُه ي��ع��ل��م ال��م��اِل ه��ذا وب��اذُل
َق��ْدرا ب��ه��ا تُ��س��اَوى ح��ت��ى وأم��والُ��ه��م؟ ك��ن��وُزه��م؟ م��ا … أوط��ان��ن��ا أن��ه��ا ع��ل��ى
ق��ب��را ب��ه��ا ل��ل��ط��ام��ع��ي��ن أص��ب��ح��ْت إذن ون��خ��وٍة ب��أٍس أه��َل ق��وم��ي ك��ان ول��و
ال��وع��را واج��ت��ن��ب��وا األه��واءُ تُ��س��يِّ��ره م��رك��بً��ا ال��س��ه��َل آث��روا ق��د ول��ك��ن��ه��م
ال��ك��ب��رى ب��ال��ن��ه��ض��ة ال��ل��ِه) (ل��وج��ه ي��ق��وُم ��ٍف ُم��ت��ع��فِّ ع��ل��ى إالَّ ح��س��رت��ي وم��ا

١١ / ٤ / ١٩٣٥





احلكومة أيتها

أف��ه��ُم ال اح��ت��ش��اُدِك؟ وف��ي��َم أع��ل��ُم ال اح��ت��راُس��ِك؟ ع��الَم
ال��م��وس��م؟ اج��ت��م��َع أن��ه س��وى ت��ره��ب��ي��َن م��ا ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ي وه��ل
ال��ُم��ْع��َل��م؟ ال��ف��ارس ل��ه وأي��ن ع��اث��ٌر ب��راك��ب��ه ج��واٌد
وال��ِم��ْع��ص��م؟ ال��ك��فُّ ل��ه وأي��ن س��اخ��ٌر ب��ح��ام��ل��ه وس��ي��ٌف
يَ��ْزع��ُم ب��ت��ن��دي��ده وذاك ي��دَّع��ي ب��ت��ه��دي��ده وه��ذا
يُ��ك��ِرم م��ا ك��ّل ع��ن م��ش��اغ��ي��ُل ال��ع��ن��ع��ن��اِت م��ن إال م��ع��ازي��ُل
يَ��ظ��ِل��م م��ن خ��اف ول��ك��نّ��م��ا يُ��خ��ي��ُف م��ا ب��ه��ا ل��ي��س م��ظ��اه��ُر،

٢٥ / ٤ / ١٩٣٥





الكرمي سعيد الشيخ رثاء

س��ع��ي��ِد؟ ب��ع��د ع��طَّ��ْل��َت ووق��اٍر أُن��ٍس م��ج��ل��ِس أيَّ ال��م��وُت، أي��ه��ا
ل��ل��م��س��ت��ف��ي��د َج��ن��اه ق��ري��ٌب ـ��ِب، وال��طِّ��ي��ـ ال��ح��س��ن ف��ي ك��ال��ري��اض أدٌب
ال��ورود ع��ذَب ن��غ��ش��اه واتّ��س��اًع��ا، ع��م��ًق��ا ال��ب��ح��ُر ب��ع��ل��م��ه وك��أن��ي
ال��ق��ي��ود ره��َن ت��ك��ون أن ع��ن��ده، إالَّ ت��أن��ف، س ال��ُج��الَّ ونُ��ف��وُس
وب��ع��ي��د ح��ف��ظ��ه م��ن وق��ري��ٍب وُم��ف��ي��ٍد ع��ل��م��ه م��ن ب��غ��زي��ٍر
وت��ل��ي��د َظ��ْرف��ه م��ن وط��ري��ٍف وع��ج��ي��ٍب أُن��س��ه م��ن وغ��ري��ٍب
ال��ول��ي��د ط��ب��ُع ، األص��م��ع��يِّ إل��ى ـ��ِر ��ْع��ـ وال��شِّ ال��رواي��ة ف��ي ال��ف��ض��ِل ج��ام��ُع
ال��ع��ه��ود ف��ي ع��ه��َده��م ال��ل��ُه ب��ارك ق��وٍم ب��ق��يّ��ُة ص��ال��ح، َس��َل��ٌف
ل��ل��ج��ح��ود ج��ه��َل��ه��م ال��ل��ؤَم ج��ه��ل��وا ف��اع��ل��ي��ِه أك��رم��وا ال��خ��ي��َر، ع��رف��وا
… ح��دود ع��ن��د ب��ال��ع��داء وق��ف��وا ل��ِع��داءٍ ت��ج��رَّدوا م��ا وإذا
ال��ش��دي��د ال��خ��ص��اِم ع��ن��د ه��ذا، ـ��ُخ��ْل��ِق اْل��ـ ب��ك��ري��م تَ��خ��ّل��ق��وا ق��وم��ي ل��ي��ت
��ود ال��سُّ ال��ل��ي��ال��ي ه��ذه ف��ي ـ��ُخ��ْل��ِق اْل��ـ ل��س��م��وِّ اف��ت��ق��اَرن��ا أش��دَّ م��ا
ال��ل��دوِد؟ ال��ع��دوِّ م��ن أََف��رغ��ت��م ب��ع��ًض��ا ي��م��زِّق ب��ع��ُض��ك��م ل��ك��م م��ا
ج��ه��ود م��ن ل��خ��ص��م��ك��م م��ا وان��ظ��روا وع��رًض��ا ط��وًال ال��ب��الد ف��ي اذه��ب��وا
وط��ي��د ب��ع��زٍم أرك��انَ��ه ش��اد م��ن��ي��ًع��ا َص��رًح��ا ب��ال��ي��دي��ن وال��م��س��وا
ال��ج��دود ُرف��ات ع��ل��ى ُم��ش��م��ِخ��رٍّا وب��ن��اُه م��ج��دك��م، ف��وق ش��اده
وُه��ج��ود وذّل��ة، وِش��ق��اٍق، ف��وض��ى ب��ي��ن اس��ت��ف��اده ه��ذا ك��لُّ
م��ج��ي��د ع��م��ي��ٍم ن��اف��ٍع ع��ن ذَاِت ال��ذْ وح��بِّ ب��ال��تُّ��رَّه��ات واش��ت��غ��اٍل



الكاملة الشعرية األعمال

ال��ع��ب��ي��د ح��ي��اُة ف��وق��ه��ا ��ل��ْت ُف��ضِّ ح��ي��اٌة ت��ل��ك أّن ال��ل��ُه ش��ه��د
ال��ص��ع��ي��د ف��ي ��ًدا ُم��وسَّ ع��ل��ي��ه��ا ـ��ُت ال��َم��يْ��ـ يُ��ح��َس��د ن��ع��م��ًة ال��م��وُت أص��ب��ح
ال��خ��ل��ود داَر ال��ف��ن��اءِ داِر ب��ع��د (س��ع��ي��ٍد) م��ث��َل ن��ال م��ن وس��ع��ي��ٌد
ال��ح��م��ي��د ال��ع��زي��ِز ج��اُر ف��ي��ه أن��َت ُم��ق��ي��ًم��ا ال��ن��ع��ي��ُم ل��َك ف��ه��ن��ي��ئً��ا

٣٠ / ٤ / ١٩٣٥
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القدس

أم��ان��ي��ه��ا ض��يَّ��ع��ن��ا ف��ي��ِك، ق��ض��يّ��ٌة ل��ن��ا ك��ان واألح��زاب ال��زع��ام��ِة داَر
تَ��ْف��دي��ه��ا؟ األرواُح دون��ه��ا غ��ن��يّ��ًة، ن��اش��ئ��ًة ج��اءت��ِك وق��د ت��ذك��ري��ن ه��ل
وي��ح��م��ي��ه��ا ِب��رٍّا يُ��وِس��ُع��ه��ا ل��دي��ِك ث��ق��ٍة أخ��ا ي��وًم��ا َوَج��َدْت ل��و تَ��ودُّ
راع��ي��ه��ا األن��ِف ح��م��يَّ أب��يٍّ��ا وال ك��اف��لُ��ه��ا ال��ن��ف��ِس ع��ف��ي��َف ُك��ف��ًؤا ك��ان م��ا
وتُ��ذك��ي��ه��ا (زع��ام��اٌت) ال��ب��الِد ف��وق تُ��ض��رم��ه��ا األح��ق��اِد س��وى أف��ادت وال
ت��رم��ي��ه��ا ال��ن��اس ك��راِم ب��أيِّ وال ح��ط��بً��ا ل��ه��ا تُ��ل��ق��ي ب��م��ا تُ��ب��اِل ول��م
ي��واري��ه��ا ق��ب��ًرا ف��ت��ح��وا ل��و ض��رَّ م��ا ُق��ِت��ل��ْت ب��ع��دم��ا ن��ب��ذوه��ا ق��ض��يّ��ٌة

١٠ / ٥ / ١٩٣٥





االستقالل رشيعة

ب��ه��اءُ ل��ل��خ��اف��َق��يْ��ن وبَ��ه��اؤه ض��ي��اءُ ال��زَّم��اِن ب��داج��ي��ة ي��وٌم
ال��ص��ح��راء ظ��لَّ��ه وت��ب��س��ط َع��ج��بً��ا! الف��ٌح ه��ج��ي��ٌر ب��ه ال��ن��س��ي��َم يُ��زج��ي
ال��م��اءُ ��راِب ال��سَّ وه��ج م��ن وي��س��ي��ل ل��ي��نُ��ه��ا ال��م��ع��ي��ش��ِة ش��ظ��ف م��ن وي��رفُّ
وإخ��اءُ ت��آل��ٌف ��ق��اق ال��شِّ وم��ن وال��َع��م��ى ال��ض��الل��ة م��ن ال��رش��اُد وإذا
وده��اءُ وس��ي��ادة وق��ي��ادٌة ُم��ع��ِج��ٌز ن��ظ��اٌم ال��ف��وض��ى م��ن وإذا
وال��زوراء دم��ش��ُق ال��ق��ف��اُر وإذا ال��ورى أم��الِك ق��ص��وُر ال��خ��ي��اُم وإذا
ل��واء رفَّ ق��س��ط��ن��ط��ي��َن وب��أرِض ف��ي��ل��ٌق ك��بَّ��ر ال��ص��ي��ن رب��وع وع��ل��ى
واإلس��راء ب��ه��نَّ ال��بُ��راُق ث��ب��َت أدّل��ًة ط��ل��ب��َت إن ال��خ��وارُق ت��ل��ك
وال��ش��ع��راء؟! ال��خ��ط��ب��اءُ ي��ص��ن��ع م��ا م��ح��م��ٍد ال��ن��ب��يِّ ع��ل��ى ال��ك��ت��اُب ن��زل
وذك��اء ل��ه ع��ارض��ٌة ل��م��ح��تْ��ه ون��وَرُه ال��س��م��اءِ وح��َي ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��ب��س��الء أول��ئ��ك ال��ج��ه��اِد ن��اِر ع��ل��ى ي��ق��ذف��ه��ا ف��راح ال��ق��ل��وَب َس��َح��َر
ش��ه��داءُ وه��م ع��ن��ه��م ان��ج��ل��ْت ح��ت��ى أع��ق��اب��ه��م ع��ل��ى ن��ك��ص��وا م��ا ه��ي��ه��ات
وإب��اءُ وك��رام��ة وع��زي��م��ٌة وس��ؤدٌد ال��ك��ت��اِب آُي ح��ّري��ٌة

∗∗∗
س��واءُ ال��خ��ط��وب ف��ي ي��ع��رَب أب��ن��اءُ م��س��ل��ًم��ا ��ُص أُخ��صِّ ال ق��وم��ي ن��ادي��ُت
… ال��خ��ل��ف��اء وأن��تُ��ُم ف��تَ��دبَّ��روه اس��ت��ق��الل��ك��م ش��ري��ع��ُة ال��ك��ت��اَب إن

١٦ / ٦ / ١٩٣٥





ة… الروسيَّ املمرضة إىل

ن��اس��يَ��ْه ل��ي أص��ب��ح��ِت م��ا س��رع��اَن ق��اس��يَ��ْه ي��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن ح��ل��وَة ي��ا
ب��ال��ع��اف��ي��ه ت��ج��ود ن��اع��م��ًة ي��ًدا أن��س��ى ف��ل��س��ُت أن��ا أّم��ا
ش��اف��ي��ه ل��ه��ا أن��ِت ف��م��ه��ج��ت��ي ع��ارًض��ا َض��نً��ى ال��ِط��بُّ ش��ف��ى ل��ئ��ن
س��اج��ي��ه ن��ظ��رٌة م��ن��ه��ا أف��ع��ُل ن��ف��ع��ه��ا ع��ل��ى اآلس��ي وإب��رُة
آس��ي��ه ب��ع��ط��ف��ه��ا، ف��يَّ��اض��ًة أض��ل��ع��ي ف��ي ع��ي��ن��اِك ت��ب��ع��ث��ه��ا
ث��ان��ي��ه َم��ّرًة ي��ه��وى ف��ع��اد ج��رَح��ُه ن��ك��أْت ق��ل��بً��ا ت��ألم
ح��ام��ي��ه زف��رٌة ف��أرج��ع��تْ��ه��ا ُح��رِّك��ْت ال��ت��ي ال��نّ��اَر وتُ��ط��ف��ئ

∗∗∗
ط��اغ��ي��ه؟ ي��ا َج��ْورِك م��ن إل��ي��ِك أش��ت��ك��ي أال ال��ح��س��ِن، ق��ي��ص��رَة
خ��اف��ي��ه؟ أش��راُك��ه��ا ُخ��ّط��ًة أم ه��ف��وًة ل��ي ن��س��ي��انُ��ِك ك��ان ه��ل
… ال��واه��ي��ه أع��ذاُرِك ت��غ��ف��ره ي��ك��ْن م��ه��م��ا ذن��بُ��ِك س��يّ��دت��ي،

١٩٣٥ حزيران





الكاظمي املحسن عبد أيباملكارم رثاء

وال��ط��ي��ِب ال��ح��س��ِن ظ��الل م��ن خ��ل��ْت ح��ت��ى ب��دوح��ت��ه��ا أل��وى م��ا ال��ش��ع��ِر ج��نّ��َة َس��ْل
األه��اض��ي��ب؟ ُش��ّم م��ن تَ��ح��دَّر ��ا ل��مَّ ُم��زدِح��ًم��ا ال��س��ي��َل ي��ردُّ تَ��ص��دَّى وم��ن
ت��ط��ن��ي��ب؟ ب��ع��د م��ن ت��ق��وي��َض��ه��ا يُ��ب��ي��ح ُض��ًح��ى ال��خ��ي��اِم ت��ل��ك ع��ل��ى أغ��ار وم��ن
م��س��ل��وب غ��ي��َر ح��يٍّ��ا تُ��غ��ادر ف��م��ا س��ال��ب��ًة ت��ن��ف��كُّ م��ا ال��م��ن��يّ��ُة ه��ي
ب��م��س��ك��وب ُم��ن��ه��الٍّ ال��دم��َع وت��ذرَف ل��ش��اع��ره��ا ت��أس��ى أن ال��ع��روب��ِة ح��قُّ
م��ك��روب ال��ق��ل��ِب ع��م��ي��ِد ك��لِّ ض��ل��وَع ُم��ص��دِّع��ًة ال��َح��ّرى ال��زف��رَة وتُ��رس��َل
وت��رك��ي��ب؟ م��ع��نً��ى م��ن ب��ِس��ْح��َريْ��ِن ي��أت��ي ع��روب��ت��ِه ف��ي ع��ري��ًق��ا ل��ل��ق��ري��ض َم��ن
ال��رَّع��اب��ي��ب»؟ ال��ب��دويّ��اِت «ك��أوج��ه ُم��ْش��رق��ٌة َوْه��ي ال��ق��واف��ي ل��ُغ��ّر وَم��ن
ب��ت��ه��ذي��ِب تُ��ص��َق��ل ل��م م��ه��ذِّب��اِت��ك م��رت��ج��ًال ال��ح��ف��ل ف��ي ق��م ال��م��ك��ارِم) (أب��ا
م��ش��ب��وب غ��ي��ُر ق��ل��ٌب ذَلَّ ق��ل��وبُ��ه��م، ه��ام��دٌة ال��ق��وَم إّن ال��ن��اَر وأَْض��رِم
ال��م��ح��اري��ب أص��ن��اَم تُ��ح��رُِّك ف��ق��د َغ��َض��بً��ا آن��اف��ه��م ف��ي إب��اءََك وان��ف��ْخ
وت��أن��ي��ب ب��ت��ق��ري��ٍع يُ��ب��ال��وا أالّ ع��َج��ٌب ف��ال ق��وم��ي م��ن ال��ّذلُّ تَ��م��كَّ��َن
وم��ض��روب م��ط��ع��وٍن ب��ي��ن أش��الءَه��م ن��ث��رْت ال��وغ��ى أن ل��و ال��ُع��ذَْر أش��رَف م��ا
األس��ال��ي��ب ت��ل��ك ع��ن اله��ون س��اه��وَن وه��م ال��ُع��داِة أس��ال��ي��ُب ده��تْ��ه��م ل��ك��ْن
وت��ق��ري��ب ب��ت��ب��ع��ي��ٍد م��س��ت��ع��م��روه��م يُ��ل��وُِّح��ُه ب��م��ب��ذوٍل وي��ق��ن��ع��ون
األن��اب��ي��ب وأط��راِف ال��س��ي��وف ع��ل��ى أول��ه��م م��ج��ُد يُ��ش��يَّ��د ل��م ك��أنّ��ه��م
وت��ص��وي��ب ت��ص��ع��ي��ٍد ِن��ْض��ُو ي��ج��ت��ازه��ا ع��رٌب أه��لُ��ه��ا أرٍض ك��لَّ رائ��ًدا ي��ا
وت��أوي��ب إدالٍج ب��ي��ن ب��ح��ال��ه��م وم��ع��رف��ًة ع��ل��ًم��ا ع��ن��ده��م وُم��نْ��ِش��ًدا



الكاملة الشعرية األعمال

م��ن��ك��وب؟ غ��ي��ِر ب��ُق��ط��ٍر ن��زل��َت ه��ل أم َرَغ��ٌد؟ ع��ي��ُش��ه��م أُن��اًس��ا م��ن��ه��م ج��ئ��َت ه��ل
ال��ذي��ب؟ م��ن ش��رٍّا راع��يً��ا ت��ج��د ل��م إن ي��ج��اورُه ذئ��ٍب ب��ال راٍع أيُّ أم

∗∗∗
ت��رح��ي��ب خ��ي��َر ف��ي��ه��ا ال��ل��ه م��ن ي��ل��ق��ى م��ن��زل��ًة ال��ُخ��ل��َد ال��ك��اظ��م��يُّ َ تَ��ب��وَّأ
األع��اج��ي��ب؟ دن��ي��ا أم ف��ل��س��ط��ي��َن أرى وق��ْل ع��الَك م��ن أش��رْف ال��م��ك��ارِم) (أب��ا
ب��م��ح��ج��وب ي��وًم��ا ي��ك��ن ل��م ال��ه��دى ع��ن ب��ص��ًرا ال��ح��م��ى ف��ي وَس��ّرْح إل��ي��ن��ا وان��ظ��ْر
ُع��ْرق��وب وع��ُد إال م��ن��ه ل��ن��ا ي��ك��ن ول��م ال��دخ��ي��ِل وع��َد وف��ى ق��ويٍّ��ا ت��ج��ْد
وت��رغ��ي��ب ت��ره��ي��ٍب َم��ْزُج وح��ك��ُم��ه َل��ُه ال��ب��الد ف��ي وَع��ْش��ٌر س��ب��ٌع وم��رَّ
وت��ج��ري��ب ت��دري��ٍب ره��َن م��ص��ي��ُرن��ا ي��دِه وف��ي ال��دن��ي��ا ه��ذه ت��ن��ت��ه��ي ق��د
وال��م��ح��اس��ي��ب ل��ل��م��ط��اي��ا وخ��ي��َره��ا ُم��ن��ت��ِش��ًرا ال��ن��اس ف��ي ش��رَّه��ا أرى ح��اٌل

∗∗∗
ت��ق��ط��ي��ب؟ ب��ع��د اب��ت��س��اٌم ل��ل��زم��ان أم َدَع��ٍة؟ م��ن ال��ب��ؤِس ب��ع��د ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ي ه��ل
وت��ق��ل��ي��ب ب��إم��ه��اٍل ق��ص��ٌد وخ��اب أم��ٍل م��ن واإلع��ج��اُل ال��ع��زُم َح��ّق��َق ك��م

١٧ / ٦ / ١٩٣٥
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اإلسالم ناشدتِك

… فوز إىل

ِب��يَ��ْه م��ا ك��ف��ى ظ��ل��ًم��ا، َع��ّذب��ِت��ن��ي ق��اس��يَ��ْه ي��ا م��ن��ِك وي��ل��ي (ف��وُز) ي��ا
ال��ج��اف��ي��ه ال��ن��ظ��رَة إال أن��اُل وال ث��الثً��ا ال��ي��وم ف��ي أراِك
راض��ي��ه إذْن ح��ال��ي ع��ن ك��ن��ِت م��ا ��ت��ي ق��صَّ م��ا ت��دري��ن ل��و وال��ل��ِه
آس��ي��ه راح��م��ًة ل��ي وك��ن��ِت غ��رب��ت��ي ع��ل��ى ع��ونً��ا ل��ي ك��ن��ِت ب��ل
دام��ي��ه م��ه��ج��ت��ي ف��ي��ه��ا ظ��ل��ل��ُت ت��ط��لُ��ع��ي ول��م أيَّ��اًم��ا م��رْض��ِت
ب��ال��ع��اف��ي��ه ل��ِك أدع��و ول��ه��اَن م��س��ت��خ��ِب��ًرا ال��ن��اس ع��ن��ِك أس��أل
ب��ل��وائ��ي��ه ال��ل��ُه ع��ن��ي ��َف َخ��فَّ م��ن��ي��ت��ي ي��ا أب��ل��ل��ِت إذا ح��ت��ى
ث��ان��ي��ه َم��ْل��ع��ِب��ه��ا إل��ى ت��غ��دو أص��ب��ح��ْت ف��ق��د ق��ل��ب��ي ي��ا ب��ش��راَك
ال��ح��اش��ي��ه م��ع ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أت��راب��ه��ا ب��ي��ن م��ا م��ل��ي��ك��ٌة
ال��راب��ي��ه م��ن ال��ك��وْن ع��ل��ى ف��ي��ًض��ا أن��واَره��ا تُ��رس��ُل وردًة ي��ا
ص��اف��ي��ه ثَ��رٌَّة ُح��ْس��ٍن نَ��بْ��َع��ُة ت��ح��ِت��ه ِم��ْن ال��م��ن��دي��ل ربّ��َة ي��ا
ق��اس��ي��ه ي��ا دي��ن��ِك ف��ي أخ��اِك ت��ق��ت��ل��ي ال اإلس��الَم ن��اش��دتُ��ِك

١٩٣٥ تموز





وار السِّ ذات إىل

ُح��بّ��ي��ِك أُظ��ه��ر وال أُس��ّم��ي��ِك ال ه��ب��ي��ن��ي
أُالق��ي��ك ال ف��أح��ي��ا ال��ُح��ْج��ُب ب��ي��ن��ن��ا وتُ��ل��ق��ى
ي��ن��اج��ي��ك ان��ف��كَّ م��ا ـ��َب، ال��َق��ْل��ـ إّن ش��ئ��ِت؛ م��ا ه��ب��ي
يُ��ح��يِّ��ي��ك ال��ن��ج��وى وف��ي ال��ن��ج��وى إل��ى وي��رت��اح
وي��ب��ك��ي��ك ف��ي��دع��وِك وال��ش��وُق ال��ل��ي��ُل وي��ط��غ��ى
ِف��ي��ك ع��ن ي��روي��ه ل��م��ا ب��ال��ص��ب��ِح وي��س��ت��أن��س

١٩٣٥





اخللود مرابع

توطئة

وال��م��غ��ان��ي ال��خ��ل��ود م��راب��ُع ال��زَّم��اِن ُح��ُج��ب م��ن ان��ج��ل��ْت َل��ّم��ا
ب��األش��ج��ان يَ��َغ��صُّ وع��ال��ٌم ال��ف��ان��ي ال��ك��ي��اُن ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى ض��اق

ب��األم��ان��ي ال��ق��ل��وَب وي��ف��ج��ُع

∗∗∗
وال��ب��ص��ْر ع��ل��ي��ه��ا ��م��َع ال��سَّ وام��ت��ل��ك اس��ت��ت��ْر م��ا ال��خ��ل��ود م��ن ل��ه��ا الَح
ال��ق��م��ر أش��ّع��ة ع��ل��ى وارت��ف��ع��ْت ��ح��ْر ال��سَّ ف��ي ال��ن��س��ي��ِم م��ع وام��ت��زج��ْت

األل��ح��اِن ُع��ْل��ويّ��َة ش��ّف��اف��ًة

∗∗∗
ال��م��ن��ى ُغ��رِّ م��ن ت��رج��وه م��ا أب��ع��ُد دن��ا ح��ت��ى ال��م��دى ب��ه��ا يَ��ُط��ْل ول��م
ال��ّس��ن��ا وّض��اُح ال��ق��دِر ع��ظ��ي��ِم ك��لُّ وه��ن��ا ال��خ��ل��وِد، ه��ي��اك��ُل ه��ن��ا

ال��ِع��ن��اِن ُم��رس��َل��َة ف��ان��ط��ل��ق��ْت
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الخالدون

س��اخ��رْه َوْه��ي ت��ق��ول ف��ان��ق��ل��ب��ْت وال��ق��ي��اص��رْه ال��م��ل��وك ع��ل��ى ط��اف��ْت
ل��ل��ع��ب��اق��رْه ال��خ��ل��وُد وإنّ��م��ا ن��ادرْه أو أس��ط��ورٌة أض��خ��ُم��ك��م

واألذه��اِن ال��ن��ف��وِس ج��ب��اب��ِر

∗∗∗
واإلك��راِم ب��ال��َج��الل يُ��َح��فُّ ال��م��ق��اِم أرف��ُع ل��ألن��ب��ي��اء
ل��ألن��ام وال��نُّ��وُر ال��ه��دى ف��ي��ه��ا اإلل��ه��اِم روائ��ُع وع��ن��ده��م

اإلي��م��اِن ف��ي ال��ك��م��اِل وغ��اي��ُة

∗∗∗
ال��م��ع��ذَّبَ��ْه األم��م ف��ي ال��ِف��دى أه��ُل ال��م��رت��بَ��ْه ف��ي ب��ع��ده��م وال��ش��ه��داءُ
��ب��ْه ال��م��خ��ضَّ ال��م��ه��َج إنَّ ي��ق��وُل: وق��رَّبَ��ْه دَم��ُه ال��ش��ه��ي��ُد َص��بَّ

األوط��اِن ع��ن ل��ل��ض��ي��م أَْدَف��ُع

∗∗∗
وال��ع��ي��وِن ال��خ��ل��وِد ُرب��ى ب��ي��ن ال��ُف��ت��وِن إل��ى ��ْح��ُر ال��سِّ واج��ت��م��ع
وال��ف��ن��ون ب��ال��ع��ل��وم تَ��ِش��عُّ م��ك��ن��وِن ج��وه��ٍر م��ن ق��رائ��ٌح

ب��اإلح��س��اِن ال��ع��ال��َم وت��غ��م��ُر

∗∗∗
ت��غ��وُر ال اإلش��راِق دائ��م��ُة وال��ب��دوُر ال��ش��م��وُس أول��ئ��ك
وال��س��روُر وال��ج��م��اُل ال��ح��بُّ ال��ده��وُر، ك��رَِّت م��ا أف��الُك��ه��ا،

اإلن��س��اِن ف��ي وال��ح��ك��م��ُة وال��خ��ي��ُر
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الخلود مرابع

املتنبي حرضة يف

ن��اح��يَ��ْه ك��لَّ ال��خ��ل��ود ف��ي َط��وَّْف��ُت ل��يَ��ْه م��ا ت��ق��ول: ل��ل��ن��ف��س أص��غ��ي��ُت
ع��ال��يَ��ه ال��وج��وِد ع��ل��ى م��ش��رف��ًة ال��راب��يَ��ْه ت��ل��ك م��ث��َل وج��دُت ف��م��ا

األرك��اِن وط��ي��دَة ع��ات��ي��ًة

∗∗∗
ج��ل��ي��ال م��اِث��ًال َص��ْرًح��ا ي��ُض��مُّ ظ��ل��ي��ال ش��ام��ًال ظ��الٍّ رأي��ُت
ت��م��ث��ي��ال ل��ه��م��ا ط��ل��ب��ُت إذا ك��ل��ي��ال ع��ن��ه��م��ا َط��ْرف��ي ف��ارت��دَّ

«بَ��وَّاِن» ف��ي ال��ح��م��راءُ» «ف��ال��َح��َدُث

∗∗∗
ُزْه��را ي��أت��ل��ق��َن ال��ن��ج��وُم ُه��نَّ ُس��ْم��را ي��ع��ت��ن��ْق��َن ِب��ي��ًض��ا رأي��ُت
ق��ْس��را األث��ي��َل ال��م��ج��َد ي��ل��ت��م��ُس أغ��رَّا ف��ارٍس ك��لِّ ي��د ف��ي

ل��ل��ج��ب��اِن ي��ك��وَن ل��ن وال��م��ج��ُد

∗∗∗
ال��ِح��ل��ى غ��رائ��َب ال��ج��الب��ي��ب ُح��ْم��َر ال��ف��ال أع��اري��ب م��ن ِغ��ي��ًدا رأي��ُت
��ال تَ��ج��مُّ وال ت��رى تَ��ْط��ِريَ��ًة ف��ال وف��ت��ن��ٍة ُح��س��ٍن م��ن ُخ��ِل��ق��َن

ال��غ��وان��ي ف��ل��ت��ك��ِن وه��ك��ذا

∗∗∗
بُ��رديْ��ِه ف��ي األرِض م��ل��وَك ِخ��ل��ُت ج��ن��ب��يْ��ِه ع��ن وق��ْف��َن ال��ذي ذاك
ل��دي��ه خ��اش��ع��ًة اْس��ج��دي ق��ي��ل أخ��م��َص��يْ��ِه ت��ح��ت األن��اَم أو

ال��م��ك��اِن س��يِّ��ُد (ف��ال��م��ت��ن��ب��ي)

∗∗∗
��راب��ا ال��ضِّ و ال��طِّ��َع��اَن وي��أل��ُف ال��ك��ت��اب��ا ي��ص��ح��ُب م��ّم��ْن ك��ن��ِت إْن
ج��ن��اب��ا خ��ال��ٍد أع��زَّ ج��ئ��ِت وال��ش��راب��ا ال��ن��دي��َم وي��ه��ج��ُر

واألم��اِن ب��اإلك��رام وُف��زِت
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∗∗∗
وق��ي��ص��ُر؟ ه��ي��ب��ًة ك��س��رى ف��أي��ن أْع��ثُ��ُر ودن��وُت رأس��ي نَ��َك��ْس��ُت
أث��ر س��وٍط ض��رب��ِة م��ن ع��ل��ي��ه غ��ض��ن��ف��ُر أس��ٌد ي��دي��ِه ب��ي��ن

ال��ب��ي��اِن ع��ن ع��ّم��اٍر» «اب��َن يُ��ْغ��ن��ي

خالد! كافور

ب��ِم��ْش��ف��ريْ��ِن ، الب��يٌّ أْس��َوُد، ال��ك��ع��ب��يْ��ِن ��ُق ُم��ش��قَّ وُم��ض��ِح��ٌك
ب��ال��ِف��ْل��َس��ي��ِن يُ��َردُّ وَق��دُرُه ب��األُذنَ��يْ��ِن يُ��َش��دُّ ع��ه��ْدتُ��ُه

ال��ِخ��ْص��ي��اِن س��ل��ع��ُة ت��روُج ي��وَم

∗∗∗
ال��ج��بَّ��ارا ال��ش��اع��َر أث��اَر ي��وَم وع��ارا ُس��بَّ��ًة ل��م��ص��َر ك��ان
ت��يّ��ارا أم ُه��يِّ��َج ع��اص��ًف��ا أم ن��ارا ال��ه��ج��اءُ ك��ان ه��ل أدِر ل��م

ب��رك��اِن؟ ع��ن ال��ص��دُر ذاك ُش��قَّ أم

خالد! والحسد

َم��َس��ْد م��ن غ��ل��ي��ٌظ ح��ب��ٌل ِج��ي��ده ف��ي ال��زَّبَ��ْد دام��ي ف��ُم��ه وح��ٌش وثَ��مَّ
ال��ح��س��ْد غ��ري��ُم��ن��ا ه��ذا ب��ل��ى؛ ق��ال: ال��ج��س��ْد؟ ه��ذا م��ا أس��أُل أال ق��ل��ُت:

ش��ي��ط��اِن ف��ي األخ��الِط ُم��ْرتَ��ِب��ُك

∗∗∗
ع��ل��ي��ه��م��ا ط��غ��ى ق��ل��ِب��ه س��ع��ي��ُر ال��َع��م��ى ع��ي��ن��ي��ه ي��ط��م��ُس رأي��تُ��ه
ويَ��ْس��ل��م��ا األذى ي��ب��ق��ى أن أع��ج��َب ف��م��ا أي��ًض��ا؟ خ��ال��ٌد وه��ذا ق��ل��ُت:

ث��اِن!! ب��ُع��ْم��ٍر ال��ش��رُّ وي��ن��ع��َم
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الخلود مرابع

∗∗∗
ال��رَّدى ك��أن��ه��ا ن��ظ��رًة ال��وح��ش ف��ي ردَّدا ثُ��مَّ ال��ش��اع��ُر، تَ��بّ��س��َم
��دا» «ُم��َح��سَّ ول��دي دع��وُت ح��ت��ى ب��ال��ِع��دى ع��ي��ش��ي نَ��كَّ��َد ل��ئ��ْن ق��ال:

ال��ه��واِن ف��ي ُخ��لِّ��َد ف��إن��ه

∗∗∗
ج��ب��ي��ن��ي ف��ي ال��م��ف��ت��اِح أث��ر ع��ن واس��أل��ي��ن��ي ن��ف��ُس، ي��ا تَ��ق��ّدم��ي،
ال��ع��ري��ن ِح��م��ى م��ن ال��ِوج��اِر ذُلَّ ال��لَّ��ع��ي��ن ب��ك��ي��ده ب��دَّل��ن��ي

ح��م��داِن) (ب��ن��ي م��ن ال��م��ل��وِك ح��م��ى

∗∗∗
ُع��ن��ص��را وي��ط��ي��ُب ن��وًرا يَ��ت��مُّ ج��وه��را إال ال��ح��س��وُد اب��ت��ل��ى وم��ا
األع��ص��را ع��ن��ه األَْع��ُص��ُر ُث تُ��ح��دِّ ي��ظ��ه��را أن ل��ه ب��دَّ ال وال��ف��ض��ُل

ال��نِّ��س��ي��اِن غ��م��رُة ول��ل��ح��س��ود

خاتمة

األدِب ُروَح تُ��ْض��ِرُم ب��ج��ذوٍة ال��َع��َرِب دن��ي��ا دن��ي��اِك، إل��ى ُع��ودي
ال��ُك��تُ��ب ب��ع��ُض ال��ح��قَّ ي��س��ت��ردُّ ق��د ال��ل��ه��ِب ب��ه��ذا ال��ش��رَق وت��غ��م��ُر

دي��واِن ف��ي ال��م��ج��ُد ي��ك��وُن وق��د

١٩٣٥
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أديبمنصور رثاء

ال��ح��ب��ي��ْب ه��ذا غ��اب م��ا وَس��رع��ان ف��أح��ب��ب��تُ��ُه «أدي��بً��ا» ع��رف��ُت
ي��س��ت��ج��ي��ْب ال ب��ات ل��ح��ظ��ٍة وف��ي ك��ّل��م��تُ��ُه اآلَن َل��ه��ف��ي، وي��ا
ال��ق��ش��ي��ْب ال��ش��ب��اِب رداءَ ي��داه َم��زَّق��ْت ل��ل��رَّدى، ح��س��رت��ي وي��ا
خ��ض��ي��ب س��ل��ي��بً��ا م��ن��ه ف��أص��ب��ح َم��نْ��ِك��ب��يْ��ِه ع��ل��ى ن��ض��ي��ًرا وك��ان
ص��ب��ي��ْب ب��دم��ٍع ع��ل��ي��ه َج��زوًع��ا ف��ل��بّ��ي��تُ��ُه ال��ب��ك��اءُ دع��ان��ي
َم��ه��ي��ْب ح��ف��ٍل ب��ي��ن أُش��يِّ��ع��ه خ��اش��ًع��ا ب��م��وك��ب��ه وس��رُت
ط��ي��ب ك��لُّ ش��م��ائ��ل��ه ودون ط��ي��بَ��ه��ا أك��ال��ي��لُ��ه تُ��ف��ي��ض
ن��ح��ي��ْب وخ��ل��ف��ي ن��ح��ي��ٌب أم��ام��ي ال��ع��ائ��دي��َن ف��ي ال��ق��ب��ِر ع��ن وع��دُت
ل��ه��ي��ْب ع��ل��ي��ه ق��ل��ٍب ك��لِّ وف��ي ل��وع��ٌة ل��ه ن��ف��ٍس ك��ّل وف��ي
ال��ل��ب��ي��ب ال��ذك��يَّ ف��ي��ه وأح��ب��ب��ُت ال��خ��ص��اِل ح��م��ي��َد «أدي��بً��ا» ع��رف��ُت
ال��ك��ئ��ي��ب ق��ل��َب ف��يُ��ن��ع��ش ي��ه��بُّ ال��ن��س��ي��ِم م��ث��َل ال��ق��ل��ب ع��ل��ى وروًح��ا
ت��خ��ي��ب أالَّ ال��ل��َه ل��ه ف��أدع��و ب��آم��ال��ِه ق��ري��ًرا وك��ان
ال��رق��ي��ب ع��ي��َن ل��ل��ده��ر ول��ك��نَّ األري��ِب ب��ع��ي��ن ي��راه��ا وك��ان
ع��ج��ي��ب ش��أٌن ال��ن��اس ف��ي ول��ل��ده��ر ال��ع��ج��ي��ِب ب��ال��ن��ش��اط وي��ك��ل��ؤه��ا
ال��ج��دي��ب ال��ف��ؤاُد َوْه��و ف��أص��ب��ح ال��خ��ص��ي��َب ال��ف��ؤاَد ذاك تَ��ن��اوَل
ره��ي��ب خ��ؤوٍن ل��ئ��ي��ٍم ��ْي ب��ك��فَّ آم��ال��ِه ب��ن��ي��اَن وح��ّط��م

∗∗∗



الكاملة الشعرية األعمال

ن��ص��ي��ْب أوف��ى ف��ي��ه ل��ن��ا ج��م��ي��ًال األق��رب��وَن، أي��ه��ا ل��ك��م، ع��زاءً
ال��ق��ري��ب ال��ح��ب��ي��َب ف��ي��ن��ا ك��ان ل��ق��د ب��ي��ن��ن��ا َرِح��ٌم ب��اع��دْت ل��ئ��ن
ال��وج��ي��ْب ع��ل��ي��ه أل��حَّ ب��ق��ل��ٍب األس��ى غ��ل��ي��ل م��ن ب��ك��ْم م��ا ب��ن��ا
ع��ص��ي��ب ي��وٍم ذك��َر ل��ي يُ��ج��دِّد «األرب��ع��وَن» ي��وُم��ه ب��ن��ا وم��رَّ
ال��غ��ري��ْب وع��ْوَن ال��ق��ري��ِب م��الذَ أُس��رت��ي ف��ي ك��ان ف��تً��ى َف��ق��دُت
يُ��ري��ب ِم��ّم��ا ��ري��رِة ال��سَّ ن��ق��يَّ ال��ي��دي��ِن، ع��فَّ ال��ض��ي��م، ع��ل��ى أب��يٍّ��ا
«أدي��ب» وه��ذا «ع��ف��ي��ٌف»، وذاك ص��دي��ٌق وه��ذا َع��مٍّ، اب��ُن ف��ذاك

١٩٣٩ أيلول ١١
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عنوان…! بال

ب��رض��اْك ي��وًم��ا أن��ع��م ل��ي��ت��ن��ي س��ن��ي��ْن م��ن��ذ ت��ه��ج��رن��ي ت��زل ل��م
ه��ن��اْك ال��ط��ي��ر م��ن ب��ح��ب��ي��ب��ي��ن ف��إذا أن��ي��ٍق روٍض ف��ي ك��ن��ُت
األراْك دوُح ل��ّف��ه��م��ا وم��ًع��ا م��ًع��ا ي��ك��ون��ان ط��ارا ه��م��ا إْن
أراك ل��ك��ْن ال��ه��وى، ت��ع��اط��ي��ن��ا ف��ي م��ث��َل��ه��م��ا ه��اج��ري ي��ا ل��ي��ت��ن��ا
ب��رض��اك ي��وًم��ا أن��ع��ُم ل��ي��ت��ن��ي س��ن��ي��ْن م��ن��ذ ت��ه��ج��رن��ي ت��زل ل��م
ن��س��ي��ْم يُ��دع��ى ب��ه��ا ه��ام ع��اش��ٌق َق��بَّ��ل��ه��ا ن��رج��س��ٌة ه��ه��ن��ا
س��ق��ي��م ال��ه��ج��ر م��ن ق��ل��ٍب ذي ك��لَّ ب��ِه يُ��ش��ف��ي ط��ي��بَ��ه��ا م��ن��ح��تْ��ه
أراْك ل��ك��ْن ال��ه��وى، ت��س��اق��ي��ن��ا ف��ي م��ث��لُ��ه��م��ا ه��اج��ري ي��ا ل��ي��ت��ن��ا
ب��رض��اك ي��وًم��ا أن��ع��م ل��ي��ت��ن��ي س��ن��ي��ْن م��ن��ذ ت��ه��ج��رن��ي ت��زل ل��م
ُم��ط��ِرق��ا إل��ي��ه��ا ن��ج��ٌم وه��ف��ا ن��ج��م��ٌة الح��ت ال��ل��ي��ِل ظ��الم ف��ي
ف��اع��ت��ن��ق��ا وان��ق��ض��ى، ع��ت��اٍب ف��ي إن��ه��م��ا ه��ا ال��روِح ح��ب��ي��َب ي��ا
أراك ل��ك��ْن ال��ه��وى، ت��ش��اك��ي��ن��ا ف��ي م��ث��لُ��ه��م��ا ه��اج��ري ي��ا ل��ي��ت��ن��ا
ب��رض��اك ي��وًم��ا أن��ع��م ل��ي��ت��ن��ي س��ن��ي��ْن م��ن��ذ ت��ه��ج��رن��ي ت��زل ل��م
وَص��ف��ا وج��م��ال ِط��ي��ٌب َوْه��و غ��دا ح��ت��ى ال��رض��ا ال��ك��وَن ش��م��َل
ائ��ت��ل��ف��ا إالَّ اث��ن��ي��ن ع��اش��َق��يْ��ِن ِم��ْن ال��ك��ون ف��ي م��ا ال��ق��ل��ِب م��ل��وَل ي��ا
أراْك ل��ك��ْن ال��ه��وى؟ ي��ص��ف��و وم��ت��ى ال��رض��ى؟ م��ن��َك ه��اج��ري ي��ا ف��م��ت��ى
ب��رض��اك ي��وًم��ا أن��ع��م ل��ي��ت��ن��ي س��ن��ي��ْن م��ن��ذ ت��ه��ج��رن��ي ت��زل ل��م

١٩٤٠





ومقطعاتغريمؤرخة قصائد





القرآن اقتباساتمن

١

أس��ب��اُب ال��ل��ي��ِل ب��ن��ج��وم ت��ن��وط��ه��ا م��ح��اج��ُره��م ح��ي��رى وه��م ُم��َس��ّه��دون
أك��واب ال��ُم��ْه��ِل ش��راب م��ن س��ق��تْ��ُه��ُم َق��بَ��ٌس أك��ب��اده��م ف��ي ل��ل��ح��ّب يَ��ْخ��ُب إن
أت��راب» ال��طَّ��ْرِف ق��اص��راُت «وع��ن��ده��م ِح��َوًال ال��ه��وى ن��ار ع��ن ي��ب��غ��ون وك��ي��ف

٢

ُج��ف��ون��ا يُ��ك��ّس��ْرَن ٍر، ُح��و م��ن ب��ال��رح��م��ن أن��ا
ال��ع��ي��ون��ا ي��ب��ه��رَن أَيْ��ِك، اْل��ـ ك��َح��م��ام دارج��اٍت
وج��ن��ون��ا ج��ه��ًال ك��ان وَق��ْول��ي ُه��ّن م��ن ق��ل��ُت
ُش��ج��ون��ا ف��أذك��تْ��ن��ي ءُ، ح��س��ن��ا م��ن��ه��نَّ ف��ان��ب��رْت
ُم��ج��ون��ا أم ا أج��دٍّ أدِر ول��م وأج��اب��ت��ن��ي
ُف��ت��ون��ا» «وف��ت��نَّ��اَك َوْج��ًدا ُس��م��ن��اَك م��ن ن��ح��ن



الكاملة الشعرية األعمال

٣

وأي��ن��ا؟ ال��ل��ق��اء؟ م��وع��ُد ف��م��ت��ى بَ��يْ��ن��ا ب��ي��َن ف��راق��ه��ا م��ن ك��ب��دي
إل��ي��ن��ا ف��ع��اد َوْك��ُره ش��اق��ه ع��نّ��ا غ��اب ُم��ه��اج��ٍر ط��ي��ٍر رّب
بُ��ثَ��يْ��ن��ا ج��م��ي��ٌل أب��ك��ى وق��دي��ًم��ا ب��ك��ائ��ي رأي��ِت ل��و ت��ب��ك��ي��ن ك��ن��ِت
ع��ي��ن��ا» وَق��رِّي واش��رب��ي «ف��ُك��ل��ي ��ي وغ��مِّ ��ي ه��مِّ أل��ف��ُت أن��ي غ��ي��َر
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عتابإىلشعراءمرص

َريّ��اُن ِن��ي��ل��ك��م م��ن وثَ��ران��ا َف��يْ��ن��اُن ري��اض��ك��م م��ن روُض��ن��ا
م��آلن ل��ك��م م��ن��ه ق��ل��ٍب ك��لُّ — ه��وان��ا تَ��ْق��درون ل��و — وه��وان��ا
األزم��ان تُ��بْ��ل��ه��ا ل��م َوث��اٌق ن��ا ُق��ْرب��ا أواص��ُر ال��ِع��دا وب��رغ��م
يُ��ص��ان ال ُم��ص��اب��ك��م ف��ي دم��ُع��ه��ا إل��ي��ك��م رواٍن ي��ق��ظ��ى وع��ي��وٌن
األح��زان تَ��ْع��ُده��ا ل��م ح��زن��ت��م أو ع��ي��ٌد ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ف��ي ُس��ررت��م إن
وال��ل��س��ان ج��س��ُره��ا ال��دي��ُن ف��إذا ي��ق��ط��ع��ون��ا أن ب��ال��ق��ن��اة َرأَْوا ق��د
ال��خ��ف��ق��ان ب��ه��ا يُ��ودي ظ��م��اءً ـ��ِل ال��نِّ��يْ��ـ ع��ل��ى ت��ه��ف��و ب��ال��ق��ل��وب وإذا
ظ��م��آن؟ ب��ه��ا ي��ح��ي��ا ك��أٌس ـ��ي��َل ال��نِّ��ـ يُ��غ��ي��ض ه��ل ِورَدك��م، ال��ل��ُه أح��س��َن
أل��ح��ان ع��ت��بُ��ه ال��روِض ب��ل��ب��ُل م��ص��ٍر: ب��الب��َل ع��ات��بً��ا ج��ئ��تُ��ك��م
ال��ب��ي��ان َغ��ذاه س��اح��ك��م وف��ي ـ��ِه، ب��ج��ن��اَح��يْ��ـ ف��وق��ك��م ال��ش��ع��ُر رف��رف
أرك��ان؟ ل��ه غ��ي��ُرك��م وه��ل ـ��َر، ِم��ْص��ـ ف��ي ال��ع��روب��ِة ص��رُح وت��س��ام��ى
إخ��وان وال ج��ي��رٌة ل��ك��ُم ف��ي��ه��ا ل��ي��س ت��ه��ّزك��م ب��الٍد ك��م
ال��روم��ان ف��ه��ّزه روم��ا ج��اء ول��ك��ْن «ش��وق��ي» ي��ه��زُّ ال خ��ُط��ب��ن��ا
ال��ي��اب��ان ت��ه��ّزه ل��ك��ْن ه��ي��َم إب��را ح��اف��َظ ي��ه��ّز ال خ��ط��بُ��ن��ا
ش��ان ب��ن��ي��روَن ل��ه ل��ك��ْن ب��ِك ش��أٌن ف��ل��س��ط��ي��ُن ي��ا ل��م��ط��راَن م��ا
ش��ي��ط��ان ب��ه��ا ل��ن��ا أْن ف��م��ا ُض، األَْر ه��ذه ُق��دِّس��ْت س��ي��ق��ول��وَن
وال��ج��ان م��ن��ه��ُم اإلن��ُس ��ِت ض��جَّ م��ألى ب��ال��ش��ي��اط��ي��ن ف��ل��س��ط��ي��ُن ب��ل
ال��زم��ان ه��ذا ب��اث��ن��ي��ن رم��ان��ا ق��د ف��إنَّ��ا ف��ري��ًق��ا م��ن��ه��م ب��ل��وت��م إْن
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األب��داُن ت��ف��وت��ه ال َق��ِرٌم ف��ه��ذا ذاك ف��ات ال��م��اُل ف��إذا

∗∗∗
أض��غ��ان ب��ي��ن��ه��م م��ص��َر ف��ي ل��َك ص��دٍق إخ��واِن ُربَّ س��ي��ق��ول��ون:
ال��ح��رم��ان ج��زاؤه ه��ذا إن ع��ن��ا ب��ال��ت��ق��اط��ع ال��وح��َي ق��ط��ع��وا
ك��ان��وا ك��ي��ف ل��ه��م ذك��رى ف��ع��س��اه��ا ص��اروا ك��ي��ف ت��روع��ن��ي ش��ك��وى ت��ل��ك
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والذكريات لك ما

وت��ن��ش��ره��ا؟ م��ك��ن��ونَ��ه��ا ت��ث��ي��ر ت��ذع��ره��ا وال��ذك��ري��اُت ل��َك م��ا
أذخ��ره��ا ال��س��ن��ي��ن زواي��ا وف��ي أدف��ن��ه��ا ال��ش��ج��ون ف��ي م��وءودٌة
تُ��ذّك��ره��ا ب��ي ج��ئ��َت وق��د ع��ن��ي ذه��ل��ْت وربّ��م��ا ع��ن��ه��ا أذه��ل
تَ��س��ع��ره��ا ح��ي��ن — ال��ل��ُه س��ام��ح��َك — أُط��ف��ئ��ه��ا ك��ي��ف ال��ن��اِر ُم��ْس��ِع��َر ي��ا
أُط��يِّ��ره��ا؟ زف��ٍرة م��ن أك��اد ك��ب��دي ع��ل��ى ي��دي ت��ران��ي أم��ا

∗∗∗
يُ��ن��ّص��ره��ا ال��ه��وى ن��ب��يُّ ق��ام ُم��ْس��ِل��م��ٍة ل��ّل��ه ن��ف��ٍس ُربَّ ي��ا
ي��ق��ه��ره��ا؟ ال��ع��ي��وِن غ��م��ِز ب��اُل م��ا ج��ان��ب��ه��ا َغ��ْم��ُز ال��ده��ر ع��ل��ى أع��ي��ا
أخ��ط��ره��ا ال��غ��رام ح��اِل أل��ذُّ ش��غ��ًف��ا ��رى وال��سُّ ال��س��ي��َر ك��ّل��ف��تُ��ه��ا
«ِع��ْزَوُره��ا» ح��ي��ث ل��ل��ك��رم��ل��يّ��ات ط��ل��بً��ا ُم��ن��ِع��ًم��ا ب��ي��روَت خ��ّل��ف��ُت
يُ��س��ك��ره��ا وال��ن��وُم ال��ب��راي��ا ع��ل��ى ُم��ش��ت��ِم��ٌل وال��ظ��الُم ب��ل��غ��تُ��ه��ا
أُب��ص��ره��ا ل��س��ُت ب��ال��دار أط��وف ب��ِه أف��وز ال ال��ب��اَب أل��ت��م��ُس
��ره��ا يُ��ف��جِّ ق��اص��ٌف أع��ق��بَ��ه س��اري��ٍة وم��ي��ُض ه��دان��ي ح��ت��ى
أُك��ّس��ره��ا ل��و ال��ص��ل��ب أق��ف��الُ��ه أط��رق��ُه ث��ّم ل��ل��ب��اب س��ع��ي��ُت
م��ص��دره��ا ال��ِح��م��اِم وم��رع��ى ظ��م��أى وردْت ط��ال��ٍب ن��ف��ُس ت��ن��ث��ن��ي م��ا
يُ��ن��ذره��ا ه��ن��اك ش��رٍّ خ��ي��َف��َة ُم��ص��ّل��ب��ٍة ع��ن ال��ب��اُب وان��ف��ت��ح
ي��ك��ف��ره��ا؟ ه��ي��ه��ات نُ��ع��م��ى ل��دي��ِك ل��م��ل��ت��ج��ٍئ ه��ل ال��خ��ي��ِر، َم��س��ا ق��ل��ُت:
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تُ��ع��ّم��ره��ا؟ داَرك��م آن��س��ٌة ن��زل��ْت ه��ل ق��ل��ُت: ال��رح��ب! ع��ل��ى ق��ال��ت:
ن��خ��بّ��ره��ا؟ ل��ه��ا «أن��س��ع��ى ق��ال��ت: أن��ا» «ذاك ف��ق��ل��ت: أخ��وه��ا؟ ق��ال��ت:
أنُ��ش��ع��ره��ا؟» ت��رى ان��ت��ظ��اٍر، ب��ع��د م��ل��ًال ج��ف��نَ��ه��ا ال��ن��وُم أخ��ذ ق��د
أُن��ّف��ره��ا ال ال��ُغ��ّر أح��الُم��ه��ا أُف��اج��ئ��ه��ا غ��ًدا «دع��ي��ه��ا ق��ل��ُت:
أُس��ّه��ره��ا» اس��ت��ي��ق��ظ��ْت إذا أخ��ش��ى م��ض��ج��ع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي رق��ادي أق��ض��ي
ت��ب��دره��ا وال��ص��ب��اَح ج��اَره��ا، ك��ْن م��ض��ج��ُع��ه��ا ذاك ال��ض��وءَ؟ «ت��رى ق��ال��ت:
يُ��ك��ّدره��ا»! ل��ه ب��أخ��ٍت ُم��غ��ًرى أٍخ وُربَّ ب��ه��ا بَ��رٍّا أراَك
أم��َك��ُره��ا ال��ق��ل��وب ب��ع��ِض أع��ش��ُق ث��ق��ًة أص��ب��ح��ْت ال��م��ك��ِر ق��راب��ُة
وأش��ك��ره��ا ل��ط��ف��ه��ا ع��ل��ى أُث��ن��ي وم��ض��ْت وّدع��ْت ب��ل��ه��اءَ َل��ِك ي��ا

∗∗∗
أزج��ره��ا؟ ه��وج��اءَ ن��ف��ٍس أيّ��ُة ُم��ْزدَج��ٍر الَت وه��ي��ه��ات َزْج��ًرا،
تُ��ص��بِّ��ره��ا ج��ارت��ي ت��ك��ن ل��م م��ا ُم��ص��ط��بَ��ٍر الَت ن��ف��ُس، ي��ا ص��ب��َرِك
ي��س��يّ��ره��ا َم��ن ال��م��ح��بّ��ي��ن، ُخ��ط��ى أط��ل��ب��ه��ا ان��س��ل��ل��ُت ح��ي��ن أدِر ل��م
يُ��ص��ّوره��ا ل��و «رف��ائ��ي��ُل» َودَّ راق��دٌة ال��س��ري��ر ف��ي ُح��وريّ��ٌة
ج��وه��ره��ا أن��ِت ال��ح��بِّ ج��وه��َر ي��ا م��ع��دنُ��ه��ا أن��ِت ال��ح��س��ِن م��ع��دَن ي��ا
ت��غ��م��ره��ا وال��دم��وُع ذراَع��ه��ا ��دًة ُم��وسَّ ِج��ي��َده��ا، ع��اط��ف��ًة
��ره��ا يُ��خ��مِّ َف��ْرع��ه��ا م��ن ان��ث��ال م��ا س��وى ب��ادي��ان وال��ص��در وال��وج��ُه
ت��زف��ره��ا ك��ال��س��ع��ي��ر زف��رٍة م��ن أع��رف��ُه ال��ض��ل��وِع ب��ي��ن وال��ش��وُق
أك��ث��ره��ا ذاب ال��ش��وِق بُ��َرِح ف��ي ك��ب��ٍد ع��ل��ى ل��ف��ُح��ه��ا ي��ص��ي��ب��ن��ي
تُ��ح��ّذره��ا ِت��ربُ��ه��ا واق��ت��رب��ْت اض��ط��رب��ْت َق��ِد رّم��ان��ٌة وثَ��ّم
وي��ص��ه��ره��ا دائ��بً��ا ي��ص��ه��رن��ا ل��ه��ٌب ت��ح��ت��ن��ا أخ��ت��اه ت��ق��ول:

∗∗∗
تَ��ح��يُّ��ره��ا ب��اٍد ان��ت��ظ��اري ِغ��بَّ وب��ِه وج��َه��ه��ا أن��َس ال أن��َس إن
ي��أس��ره��ا َوْه��و ال��ن��وُم ب��ه��ا ف��از ل��ؤل��ؤًة ال��ج��ف��وِن ب��ي��ن أل��م��ح
ي��ن��ث��ره��ا ي��ك��اد اض��ط��راٌب ل��وال ف��ق��يَّ��ده��ا أه��دابَ��ه��ا أط��ب��َق

∗∗∗
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والذكريات لك ما

ج��وه��ره��ا أن��ِت ال��ح��بِّ ج��وه��َر ي��ا م��ع��دنُ��ه��ا أن��ِت ال��ُح��س��ِن م��ع��دَن ي��ا
وأه��ص��ره��ا ظ��لِّ��ه��ا إل��ى آوي ب��انَ��ِت��ه��ا غ��ص��وُن ذراع��ي ق��ي��ُد
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أناشيد





اخلطايب الكريم الريفعبد بطل نشيد

ال��س��ي��وْف وال��ت��ح��اِم ال��ع��ج��اْج ث��ن��اي��ا ف��ي
ت��ط��وف وال��م��ن��اي��ا داْج ال��ج��وُّ ب��ي��ن��م��ا
س��الْم أزك��ى ف��ي��ه ن��س��ي��ْم ي��ت��ه��ادى
ال��ه��م��ام األم��ي��ِر ال��ك��ري��ْم» «ع��ب��د ن��ح��و

ن��ح��م��ي��ه ري��ُف��ن��ا األس��وْد ف��ي��ه ن��ح��ن غ��ابُ��ن��ا ري��ُف��ن��ا
ال��م��غ��رِب ب��ف��ت��ى يُ��ع��ج��ُب ك��لُّ��ن��ا
األب��ي الن��ت��ص��ار يُ��ْط��َرُب ك��لُّ��ن��ا
ل��ل��ج��ه��اْد؟ دع��ا إن ال��ِع��دا ج��ي��ُش أي��ن
ال��ِح��داد ب��ال��س��ي��وف أع��بُ��دا أص��ب��ح��وا

ن��ح��م��ي��ه ري��ُف��ن��ا األس��وْد ف��ي��ه ن��ح��ن غ��ابُ��ن��ا ري��ُف��ن��ا
ال��رق��اْب وأذّل��وا اس��ت��ع��ب��دوا ط��ال��م��ا
ال��ح��س��اب ي��وُم ج��اء األيِّ��ُد أي��ه��ا
واألََس��ْل ب��ال��ظُّ��ب��ا ال��زُّع��اْف ف��ل��ي��ذوق��وا
ال��ب��ط��ل ل��ألم��ي��ر ال��ه��ت��اْف وْل��نُ��َع��لِّ

ن��ح��م��ي��ه ري��ُف��ن��ا األس��وْد ف��ي��ه ن��ح��ن غ��ابُ��ن��ا ري��ُف��ن��ا





وداع

األش��ْم ل��ب��ن��اُن ل��ّل��ه ت��ق��ْل ال
ال��ِخ��ض��ّم أل��ح��اَن أش��ت��اق ت��ق��ل ال
أص��ّم م��ك��ف��وًف��ا أه��واَك ك��م��ا ع��ْش
ال��ه��وى أي��اَم واْس��ُل ف��ؤادي ي��ا

∗∗∗
ال��خ��ري��ْف أيّ��اَم ال��روَض رأي��َت ه��ل
ال��ح��ف��ي��ف م��س��ل��وَب األزه��اِر ذاب��َل
ال��ك��ث��ي��ف ال��غ��ي��م ف��ي ال��ح��س��ِن م��ت��واري
ال��ه��وى؟ أيّ��اُم أي��َن ف��ؤادي، ي��ا

∗∗∗
ي��دوْر ال��روض ف��ي ال��ط��ي��َر رأي��َت ه��ل
ال��س��روْر ع��ه��ِد ع��ن ي��ب��ح��ث ه��ائ��ًم��ا
ت��ث��وْر وال��ري��ُح ي��ن��س��اق ُم��رَغ��ًم��ا
ال��ه��وى؟! أيّ��اُم أي��َن ف��ؤادي، ي��ا

∗∗∗
ه��ن��اءْ ع��ن ف��ؤادي ي��ا ت��س��ْل��ن��ي ال



الكاملة الشعرية األعمال

ع��زاءْ ال��ط��ي��ر وف��ي ال��روض ف��ي ل��َك
وش��ق��اءْ ن��ع��ي��ٌم ال��ع��م��ُر إنّ��م��ا
ال��ه��وى! ض��لَّ وه��ن��ا ف��ؤادي، ي��ا

١٩٢٦ الثاني كانون ٥
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الرباق نشيد

بدوي لحن

ال��ع��ل��ْم ل��ن��ا ال��ِح��م��ى، ل��ن��ا وال��ح��رْم ال��بُ��راُق ل��ن��ا
وال��ح��رم ال��ب��راق ِف��دى أم��وال��ن��ا أرواُح��ن��ا،

∗∗∗
نُ��س��ّل��ُم ال وال��ل��ِه ال��م��س��ل��ُم ال��ش��ب��اُب ن��ح��ن
وال��ح��رْم ال��ب��راِق ِف��دى نُ��ك��ّرم أو ن��م��وت

∗∗∗
ال��ظُّ��ب��ى ح��ّد ع��ل��ى ي��ج��ري أب��ى إْن ال��ع��رب��يِّ دُم
وال��ح��رْم ال��ب��راق ِف��دى ن��غ��ض��ب��ا أْن ��ن��ا وح��قُّ

∗∗∗
نُ��وّق��ف��ا أْن ال��ع��اُر ال��َوف��ا أه��َل ش��ب��ابَ��ن��ا
وال��ح��رْم ال��ب��راق ِف��دى ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ح��ّق ِس��ي��روا

∗∗∗



الكاملة الشعرية األعمال

ال��ع��ه��وْد خ��ان��وا أع��داؤن��ا ال��وع��وْد ِك��ذَْب ت��س��م��ع��وا ال
وال��ح��رم ال��ب��راق ِف��دى ال��ي��ه��ود ُروس ع��ل��ى ُدوس��وا

∗∗∗
ب��األُل��وْف ع��ل��ي��ه��م ُق��وم��وا ال��ص��ف��وْف ُس��ّدوا ش��ب��ابَ��ن��ا
وال��ح��رم ال��ب��راِق ِف��دى ال��ح��ت��وْف أح��ل��ى م��ا ال��ل��ه

١٩٢٩ أغسطس ٢٣
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أنتيل وطني

ال��م��ن��ى ك��لُّ أن��َت وط��ن��ي راغ��ٌم وال��خ��ص��ُم ل��ي أن��َت وط��ن��ي
وال��ه��ن��ا ل��ي ال��ع��زُّ وب��َك س��ال��ٌم ت��س��ل��ْم إن إن��ن��ي وط��ن��ي

∗∗∗
ن��ن��ه��ض��ا أْن آَن ان��ه��ض��وا ش��ب��ابَ��ن��ا ي��ا
ال��وط��ْن ف��َل��ِن��ْع��َم ال��وط��ْن وْل��نُ��ع��لِّ
س��ام��ي��ا خ��ال��ًدا م��ج��َدك��م ع��ال��ي��ا وارف��ع��وا وان��ه��ض��وا

∗∗∗
ال��ك��وك��ب��ا ص��اف��ح وط��ن��ي أوح��ُد ال��ك��ون ف��ي م��ج��ُده وط��ن��ي
وال��رُّب��ى س��ه��لُ��ه َج��نّ��ٌة م��ف��رد ال��ك��ون ف��ي ح��س��نُ��ه وط��ن��ي

∗∗∗
ن��ن��ه��ض��ا أْن آَن ان��ه��ض��وا ش��ب��ابَ��ن��ا ي��ا
ال��وط��ْن ف��َل��ِن��ْع��َم ال��وط��ْن وْل��نُ��ع��لِّ
س��ام��ي��ا خ��ال��ًدا م��ج��َدك��م ع��ال��ي��ا وارف��ع��وا وان��ه��ض��وا

∗∗∗
أش��ع��ُر وم��ا ب��ل��س��ان��ي ي��ن��ط��ُق ُم��ِح��بٌّ ل��ي ح��ي��ث وط��ن��ي



الكاملة الشعرية األعمال

تُ��نْ��َش��ر راي��ت��ي وب��ه ي��خ��ف��ُق ف��ؤاٌد ل��ي ح��ي��ث وط��ن��ي

∗∗∗
ن��ن��ه��ض��ا أْن آَن ان��ه��ض��وا ش��ب��ابَ��ن��ا ي��ا
ال��وط��ْن ف��َل��ِن��ْع��َم ال��وط��ْن وْل��نُ��ع��لِّ
س��ام��ي��ا خ��ال��ًدا م��ج��َدك��م ع��ال��ي��ا وارف��ع��وا وان��ه��ض��وا

١٩٢٩ أيلول ٢٧
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املغرب ِفْتَية

ب��األن��دل��ِس ال��ن��اِس أَْول��ى ن��ح��ن ل��ل��ج��ه��اْد ه��يَّ��ا ال��م��غ��رِب ف��ت��ي��َة
األن��ف��س غ��ال��ي نُ��رخ��ُص ول��ه��ا زي��اْد» «اب��ِن ف��ت��اه��ا أب��ط��اُل ن��ح��ن

∗∗∗
ال��س��ف��ي��ْن وآث��اَر ال��نَّ��اِر ل��ه��َب ت��رى ه��ل وان��ظ��ْر ال��ش��اط��ئ ع��ل��ى ق��ْف
ال��ع��ري��ن أُْس��ُد آب��اؤن��ا وال ال، ال��ق��ه��ق��رى ع��اد «ط��ارُق» ال ي��وَم

∗∗∗
ال��م��غ��رِب ش��ب��اِب ع��زَم ُم��ش��ب��ٌه ال��راس��ي��اْت ال��ج��ب��اِل ع��زُم ال ي��وَم
ال��ع��رب ج��ي��ِش ِه��ّم��َة أش��ب��ه��ْت ال��ظ��ل��م��اْت ب��ح��ِر ه��ّم��ُة وال ال

∗∗∗
َع��َج��ب��ا ت��س��م��ْع ال��ح��م��راءَ داَره��ا ب��ن��ى م��ن س��ل��ه��ا ال��م��غ��رِب ف��ت��ى ي��ا
ال��ع��رب��ا ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ت��ح��س��ُد وط��ن��ا ل��ذوي��ه��ا ف��أِع��ْده��ا

∗∗∗
أَوَّال ف��ع��ل��ي��ن��ا ُرب��اه��ا ِم��ن َص��ب��ا ه��بَّ��ْت وإْن أه��ل��وه��ا ن��ح��ن
نُ��ُزال؟ ل��س��وان��ا ت��ب��ق��ى ك��ي��ف ال��رُّب��ى ه��ات��ي��َك ال��ف��ردوِس َج��نَّ��ُة

١٩٢٩ األول ترشين ٢٠





فلسطني نشيد

وال��ع��ل��ن س��واء ف��ي��ه س��رُّن��ا ال��وط��ن ه��ذا ي��ا ح��ب��ك دي��ن��ن��ا
زم��ن ي��ا واش��ه��د ت��اري��خ ي��ا ف��ارِو

∗∗∗
ال��رم��اد ي��ع��ل��وه��ا ال��ن��ار رأي��ن��ا ق��د
ل��ل��ج��ه��اد ف��ق��م��ن��ا ف��ل��س��ط��ي��ن ي��ا
وال��رق��اد ع��ن��ا ال��ّذل ون��ف��ض��ن��ا
ال��ب��الد ت��ح��ي��ي ن��ه��ض��ة ون��ه��ض��ن��ا

∗∗∗
وال��ع��ل��ن س��واء ف��ي��ه س��رُّن��ا ال��وط��ن ه��ذا ي��ا ح��ب��ك دي��ن��ن��ا

زم��ن ي��ا واش��ه��د ت��اري��خ ي��ا ف��ارِو

∗∗∗
ل��ل��م��س��ل��م أخ ال��م��س��ي��ح��ي
وف��م ب��ق��ل��ب ف��ل��س��ط��ي��ن ي��ا
ال��ع��ل��م ف��ي ح��ب��ه��م��ا ف��ان��ش��ري
ال��دم ف��ي ال��ث��ري��ا ع��ق��د رم��زن��ا



الكاملة الشعرية األعمال

∗∗∗
وال��ع��ل��ن س��واء ف��ي��ه س��رُّن��ا ال��وط��ن ه��ذا ي��ا ح��ب��ك دي��ن��ن��ا

زم��ن ي��ا واش��ه��د ت��اري��خ ي��ا ف��ارو

∗∗∗
ال��ورى ف��ادي ط��ه��ره ح��رم
س��رى ل��ي��ًال ال��م��ص��ط��ف��ى وإل��ي��ه
ع��م��را ح��ي��ث ال��ب��ي��ع��ة وك��ذا
ي��ن��ك��را أن أب��ى ح��بُّ ح��ب��ن��ا

∗∗∗
وال��ع��ل��ن س��واء ف��ي��ه س��رُّن��ا ال��وط��ن ه��ذا ي��ا ح��ب��ك دي��ن��ن��ا

زم��ن ي��ا واش��ه��د ت��اري��خ ي��ا ف��ارو

∗∗∗
ح��م��ى ف��ل��س��ط��ي��ن م��ث��ل ح��م��ى ال
ال��س��م��ا ل��وح ف��ي س��ط��ر م��ج��ده��ا
س��م��ا م��ه��م��ا م��ث��ل��ه م��ج��د أي
األن��ج��م��ا ي��ض��يء ن��ور إن��ه

∗∗∗
وال��ع��ل��ن س��واء ف��ي��ه س��رُّن��ا ال��وط��ن ه��ذا ي��ا ح��ب��ك دي��ن��ن��ا

زم��ن ي��ا واش��ه��د ت��اري��خ ي��ا ف��ارِو

∗∗∗
ع��ل��ى وق��ٌف دم��ي ي��اف��ل��س��ط��ي��ن
وع��ال م��ج��ًدا ال��ش��م��س ت��ف��وق��ي أن
أق��ب��ال أال ال��ع��ه��د وع��ل��ى
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فلسطني نشيد

ب��دال ط��رٍّا األرض م��ل��ك ب��ك

∗∗∗
وال��ع��ل��ن س��واء ف��ي��ه س��رُّن��ا ال��وط��ن ه��ذا ي��ا ح��ب��ك دي��ن��ن��ا

زم��ن ي��ا واش��ه��د ت��اري��خ ي��ا ف��ارو

١٩٢٩ الثاني ترشين ٢
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موطني

�اْك ُرب� �ي ف� وال��ب��ه��اءُ وال��س��ن��اءُ وال��ج��م��اُل ال��ج��الُل م��وط��ن��ي
�واك ه� �ي ف� وال��رج��اءُ وال��ه��ن��اءُ وال��ن��ج��اُة وال��ح��ي��اُة

أراْك �ل ه�
م��ك��رَّم��ا؟ وغ��ان��ًم��ا ��م��ا م��ن��عَّ س��ال��ًم��ا
�الْك ع� �ي ف� أراْك �ل ه�

��م��اْك؟ ال��سِّ ت��ب��ل��غ
�ي �ن� �وط� م�

∗∗∗
�ْد �ي� �ب� ي� أو ت��س��ت��ق��لَّ أن ��ه ه��مُّ ي��ك��لَّ ل��ن ال��ش��ب��اُب م��وط��ن��ي
ك��ال��ع��ب��ي��د ل��ل��ع��دى ن��ك��ون ول��ن ال��ردى م��ن ن��س��ت��ق��ي

�ْد �ري� ن� ال
ال��م��ن��كَّ��دا وع��ي��َش��ن��ا ال��م��ؤبَّ��دا ذلَّ��ن��ا
نُ��ع��ي��ْد ب��ل �ْد �ري� ن� ال

ال��ت��ل��ي��ْد م��ج��َدن��ا
�ي �ن� �وط� م�

∗∗∗
�ا �ُزن� رم� وال��ن��زاُع ال��ك��الُم ال وال��يَ��راُع ال��ح��س��اُم م��وط��ن��ي



الكاملة الشعرية األعمال

�ا �ّزن� �ه� ي� ال��َوف��ا إل��ى وواج��ٌب وع��ه��ُدن��ا م��ج��ُدن��ا
�ا �زُّن� ع�

تُ��رف��رُف وراي��ٌة تُ��ش��رُِّف غ��اي��ٌة
�الْك ُع� �ي ف� �اْك �ن� َه� �ا ي�

ِع��داْك ق��اه��ًرا
�ي �ن� �وط� م�
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العمل

ال��ع��ام��ل��ي��ْن ب��ال��ش��ب��اب ال��ب��الِد م��ج��ُد
م��ب��ي��ن ن��ه��ٌج ل��ل��ع��ل��ى واالج��ت��ه��اِد

ال��وط��ْن ع��زَّ ال��ث��م��ْن واج��ن��وا إذْن �وا �بّ� ُه�
ال��س��ن��ي��ْن م��دى

∗∗∗
األم��ْل يُ��ح��ي��ي ال��ع��م��ْل إّن
ن��س��وْد ف��ي��ه ال��وج��وْد ِس��رُّ

ال��ع��ال��م��ي��ْن ف��ي

∗∗∗
ال��م��ال ب��ي��ن ق��ي��م��ٌة ل��ل��ك��س��وِل م��ا
ال��ع��ال إل��ى ُس��لَّ��ٌم ال��خ��م��وِل وال

ال��ش��ي��ْم خ��ي��ُر األم��ْم ت��ب��ن��ي ال��ه��م��ْم إّن
ن��ع��م��ال أن

∗∗∗
األم��ْل يُ��ح��ي��ي ال��ع��م��ْل إّن
ن��س��وْد ف��ي��ه ال��وج��وْد س��رُّ
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ال��ع��ال��م��ي��ْن ف��ي

∗∗∗
تُ��غ��ل��ُب ال ق��ّوٌة ال��ش��ب��اْب ع��زُم
يَ��ْرَك��ب ه��وٍل أيَّ �اْب �ه� ي� وال

�ْن �وط� �ل� ل� ي��ج��ت��ن��ي أو ي��ن��ث��ن��ي ال
ي��ط��ل��ُب م��ا

∗∗∗
األم��ْل يُ��ح��ي��ي ال��ع��م��ْل إن
ن��س��وْد ف��ي��ه ال��وج��ود س��رُّ

ال��ع��ال��م��ي��ْن ف��ي
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غازي رثاء نشيد

ذُراه��ا ف��وق وال��ه��ًة خ��ف��ق��ْت ع��راه��ا خ��ط��ٌب رّوع��ه��ا راي��ٌة
ف��ت��اه��ا ال��دن��ي��ا إل��ى ت��ن��ع��ي َج��َزًع��ا ن��ائ��ح��ًة ب��ه��ا م��رَّت ��ب��ا وال��صَّ

أّم��ل��ي غ��ازي وب��ع��د تَ��ج��ّم��ل��ي راي��ت��ي ي��ا
ب��ف��ي��ص��ِل واع��ت��ص��م��ي

ال��م��س��ت��ق��ب��ِل أم��ن��يّ��َة

∗∗∗
ورف��رف��ي ال��ح��م��ى ع��ل��ى أش��رف��ي غ��ازي ك��ع��ه��د

ب��ف��ي��ص��ِل م��ن��ي��ع��ًة
ال��م��س��ت��ق��ب��ِل ري��ح��ان��َة

∗∗∗
ال��خ��ال��داْت ال��م��ع��ال��ي راي��اِت واب��َن ال��ب��ات��راْت ال��م��رَه��ف��اِت س��ل��ي��َل ي��ا
وث��ب��ات ع��زٌم ع��ه��ُدَك ع��ه��ُدن��ا إن��م��ا وان��ع��ْم ال��ب��اِل رض��يَّ نَ��ْم

ال��م��ن��ى ت��ح��ق��ي��ِق وراء ف��إنّ��ن��ا ب��ال��ه��ن��ا ن��م
ال��وط��ن��ا ب��ه��نَّ ن��ب��ن��ي

وي��ع��ت��ل��ي ف��ي��ع��ت��ل��ي

∗∗∗



الكاملة الشعرية األعمال

ال��ف��رق��دا ي��ن��ال ح��ت��ى ال��ِف��دا ل��ه نَ��َزْل ول��م
م��خ��لَّ��دا م��ك��رًَّم��ا

ب��ف��ي��ص��ِل ُم��ؤيَّ��ًدا
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احلجاز أشواق

موجود. وهو القدس، هنا من وأذيع الرومي، حليم وغناه لحنه

ال��ن��ب��ي ب��ح��بِّ وه��اَم ف��ؤادي ه��ف��ا إل��ي��ِك ال��ح��ج��از ب��الَد
ال��ط��يّ��ِب ال��ث��رى ذاك ط��ي��َب وي��ا ��ف��ا وال��صَّ زم��زٌم ح��بّ��ذا وي��ا
واألن��ج��اِد ال��وادي، م��لءُ واألم��ج��اِد ال��ه��ادي، ذك��رى
ب��اِد أب��ًدا ال��ح��رِم، ح��ول ال��ق��دِم م��ن��ذ ال��ه��م��ِم، أث��ُر

ال��ه��دى ش��م��وَس ال��ك��راِم ب��الَد
س��رم��دا َم��ًدى س��الم��ي ع��ل��ي��ِك

∗∗∗
ال��ح��رْم ذاَك ب��ك��ع��ب��ة وط��اف ال��م��ش��ه��دا ح��ض��ر ل��م��ن ه��ن��ي��ئً��ا
اس��ت��ل��م ��ا ل��مَّ ال��رك��ُن وظ��ّل��ل��ه األس��ودا ال��ح��ج��َر َق��بّ��َل وم��ن

∗∗∗
ال��م��ال ُه��داُة ال��ن��ب��يِّ وص��ح��ُب األم��ي��ْن ال��ن��ب��يِّ رب��وُع ب��روح��ي
ال��ُع��ال ورك��ِن ال��ح��ي��اِة ع��م��اِد ال��م��ب��ي��ْن ال��ك��ت��اِب ن��وِر وم��ش��رُق
واألن��ج��اِد ال��وادي م��لءُ واألم��ج��اِد ال��ه��ادي ذك��رى
ب��اِد أب��ًدا ال��ح��رِم ح��ول ال��ق��دِم م��ن��ذ ال��ه��م��ِم أث��ُر

ال��ه��دى ش��م��وِس ال��ك��راِم ب��الَد



الكاملة الشعرية األعمال

س��رم��دا م��ًدى س��الم��ي ع��ل��ي��ِك
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